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Portugal já havia aderido ao princípio da abolição no tratado 
de 1810. e que vinha tomando medidas para restr ingir o 
comércio e persuadir os súditos, mas que , sendo o Brasil 
um país imenso e repentina a mudança, a abolição do tráfico 
poderia ser danosa aos es tabe lec imentos por tugueses na 
África. Pa lmela t a m b é m p ro t e s tou c o n t r a as m e d i d a s 
propostas pelo represen tan te inglês, visando res t r ingir o 
comércio com os países que não conseguissem acabar com 
o tráfico no prazo definido pela comissão. 

Das notícias relativas ao Brasil a mais notável trata 
do estabelecimento de um correio regular entre o Maranhão 
e o Ceará, graças aos esforços do presidente desta província, 
que organizara o mesmo serviço entre o Ceará e Pernambuco. 
Hipóli to elogia a medida que facili ta as c o m u n i c a ç õ e s , 
lembrando que o ministério deveria procurai ' e s tender os 
mesmos serviços a lodo o país. 

Dentre as "Novas descobertas nas artes", ele ressalta 
a Memória sobre cores inalteráveis, usadas no tingimenlo de 
panos, pelo conde de La Boulaye; a comprovação por Vogel da 
presença do "ác ido ca rbôn ico" na urina e no sangue ; a 
descoberta, por um médico francês, de que o oxido tle magnésio 
é mais eficaz do que outras preparações de cobre ou nitrato de 
prata no tratamento da epilepsia; e a constatação, pela sta. 
Ibbitson, de que os embriões tle Iodas as sementes são formados 
nas raízes tias plantas. 

Já na rubrica "Novas publicações em Inglaterra", 
Hipólito comenta a obra Secret memoirs of Bonaparte. escrita 
por nma pessoa que o acompanhou por quinze anos e que 
" c o n t é m inf ini to n ú m e r o tle a n e d o t a s p a r t i c u l a r e s , 
[descrevendo-o] em seu retiro, nos seus paroxismos de paixão, 
nos seus artifícios, e em todas as suas diferentes posições no 
campo, no gabine te , na soc iedade , e no seu q u a r t o " ; as 
Memórias de lady Hamilton; os Kssais sur les revolulions, e os 
Soureiurs. de Chateaubriand, este último lembranças tle suas 
viagens pela Itália, Inglaterra e América; o Epicure Almanack, 
guia tios botequins, tavernas, casas tle pasto, mercados c outros 
lugares em que se vendem alimentos, na metrópole e seus 
arredores; o Mrs, Hamilton on Schools, no qual a autora mostra 
os benefícios do ensino pelo método de Peslalozzi; o 25 " volume 
tia História parlamentar de Inglaterra, dirigida potT. Hansard; 
e o Mr. Fox s Speeches, discursos de Charles James Fox na Casa 
dos Comuns. 
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Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera Ia chegara. 

CAMOENS, C II. e . 14. 

POLÍTICA. 

CONGUESSO DE VIENNA. 

Nota, que apresentou o Plenipotenciario do Gram Duque 
de Baden ao Principe de Metternich. 

\J ABAIXO-ASS1GNADO naõ deixou de communicar 
ao seu Soberano, a replica que S.A. o Principe de Met
ternich fez de bocea, em vez de escripta, á nota que lhe 
foi apresentada no dia 15 de Outubro. S. A. R. ouvio 
com espanto citado contra elle um tractado, que, com in
teira confiança na promessa que os Principes fizeram, naõ 
podia olhar senaõ como o pai 1 adio dos seus direitos. O 
primeiro artigo do tractado, concluído em Frankfort cora 
os Altos Alliados, e que garantia aos proprietários, seus 
territórios, c seus direitos, obrigou o Gram Duque de 
Baden a adoptar os arranjos que se julgassem necessários 
para manter a independência da Alemanha. Porem 
S. A. R. naÕ pode comprehender como cinco Principes 
Alemaens podem concluir deste tractado, que possuem o 
direito de legislar para o resto ; como a independência da 
Alemanha pode consistir na independência destes Prin
cipes ; e finalmente, como os artigos em questão podem 
obrigallos a reconhecer aquella independência. A gra-
doaçaõ e dignidade, as relaçoens politicas e de familia, a 
extençaõ e população do Gram Ducado de Baden, mas 
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particularmente os sacrifícios, que elle féz para livrar o 
paiz de nm jugo estrangeiro, sacrifícios, que, considerando 
a situação geographica do paiz, naõ fez algum outro Prín
cipe Alemaõ, tudo saõ razoens que authorizaram o Gram 
Duque, para se lisonjear com outra bem difFerente perspec
tiva, daquella de ter quebrado cadêas estrangeiras, em 
ordem a trazer outras talvez domesticas. 

S. A. R. o Gram Duque poderia permanecer tranquillo 
espectador dos acontecimentos, com firme resolução de naõ 
renunciar em caso algum ao que a honra, e o dever de um 
Principe requerem, e podéra mesmo esperar, que nem a 
uma nem á outra coiza se deixaria de attender por muito 
tempo. Porem o mysterioso veo que cobre os negócios da 
Alemanha, e a absoluta falta de todas aquellas communi
caçoens, que sos saõ capazes de conduzir ao objecto dese
jado, devem necessariamente fazer nascer a idea, de que 
se deseja tentar uma considerável limitação daquella So
berania, e independência, que foi garantida solemne-
mente. 

Posto que similhante tentativa esteja mui remota das 
vistas liberaes dos Monarchas Alliados, que nunca de
sejarão violar tractados solemnes; posto que se po-
desse permanecer socegado a respeito daquella tentativa, 
S. A. R. sempre acostumado a obrar com franqueza, e 
naÕ desejando deixar duvida sobre as intençoens que 
o animam, tem ordenado expressamente ao abaixo-
assignado que declare solemnemente, e sem reserva, ao 
Principe Metternich, como Ministro que possue a inteira 
confiança de um grande Monarcha, a quem a Casa de 
Baden tem conservado cm todos os tempos o mais pro
fundo respeito, que o Gram Duque de Baden nunca con
sentirá em renunciar a graduação que tem oecupado ate-
gora entre os primeiros Principes de Alemanha, e conse
quentemente nunca abandonará a certos Membros do 
Corpo Germânico, o exercicio de direitos que pertencem 
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exclusivamente aquella confederação, e a que este Prin
cipe tem, assim como os outros, jus para pertender da sua 
parte; e que ha de invariavelmente persistir em reclamar 
a Soberania, que lhe fora garantida solemnemente, e cujo 
exercicio naõ he possivel, sem a participação dos direitos 
em questão. 

Nota do Conde Mmister, em resposta á que lhe foi diri
gida pelos Plenipotenciarios dos Principes da Segunda 
Ordem. 

O abaixo-assignado, Ministro de Gabinete, e primeiro 
Plenipotenciario de S. M. o Rey da Gram Bretanha e de 
Hanover, juncto ao Congresso de Vienna, teve a honra de 
receber a carta, em que os Plenipotenciarios das diversas 
Cortes de Alemanha lhe transmittiram a nota, que tinham 
dirigido ás Cortes de Vienna e Berlin, a fim de a commu
nicar a S. A. R. o Principe Regente da Gram Bretanha e 
Hanover. E toma a liberdade de expressar nesta occa
siaõ a SS. E E . toda a gratidão de que está penetrado, 
pela lisonjeira confiança com que lhe proposeram o apre
sentar, em nome das suas Cortes, á Juncta encarregada do 
plano do novo acto da Constituição Alemaã, o desejo do 
restabelecimento da dignidade Imperial na Alemanha. O 
abaixo-assignado está inteiramente convencido, de que o 
melhor meio de obter unia uniaõ satisfactoria de todos os 
Estados da Alemanha, seria preservar como base a antiga 
Constituição Germânica, e tirar partido da experiência 
dos infortúnios destes últimos tempos, para se evitarem os 
erros que encaminharam á ruina daquella Constituição. 
S. A. R. o Principe Regente tinha concordado inteira
mente nas vistas do abaixo assignado, e tinha conforme 
aquelle plano regulado as instrucçoens, que dera, em res
peito aos negócios da Alemanha. 

Naõ será supérfluo notar nesta occasiaõ, que o plano de 
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manter a dignidade imperial pudera ser proseguido mais 
seriamente da parte de Hanover, visto que o Rey da Gram 
Bretanha, na sua qualidade de Eleitor do Sacro Império 
Romano, nunca reconheo valida a abolição da an
tiga Constituição Alemaã. E por isso, quando a Corte 
da Áustria comniunicou ao Rey de Inglaterra a renuncia 
da Coroa Imperial da Alemanha, replicou S. M. , que naõ 
podia reconhecer a validade daquelle procedimento for
çado, e que havia de continuar a olhar a existência do 
Império e seu chefe, como matéria de direito. Firmando-
se nesta base, o abaixo-assignado, depois da accessaõ da 
Áustria á Grande Aliiança, tem, por ordem de sua Corte> 

empregado todos os meios de persuasão para fazer comque 
a Áustria torne a tomar a dignidade Imperial . 

Porem grandes difficuldades tem feito estes esforços 
inúteis, e a Áustria tem-se declarado tam formalmente 
sobre este ponto, que foi por ultimo determinado pelo 
Tractado de Paris, que a independência dos Estados de 
Alemanha devia ser unida por um vinculo federativo. A 
Gram Bretanha c Hanover accederam a este Trac tado ; e 
posto que a opinião, e o desejo de S. A. R. o Principe 
Regente hc sempre invariavelmente o mesmo sobre o ponto 
em questão, comiudo por ora so pode considerallo como 
um negocio, que naõ pode *er decidido senaõ de in
telligencia com as partes interessadas, mas que nao pode 
ser apresentado pelo seu Ministro por algum modo contra
dictorio ás negociaçoens que tem por base a sobredicta 
uniaõ. 

Se na Paz de Paris naõ tivesse havido negociação preli

minar sobre o restabelecimento da dignidade Imperial—se 

outras Potências naõ tivessem attendido á sua cessaõ, ha

veria o abaixo assignado consentido nas vistas annuncia-

das na declaração, que Mr. de Schmidt Phiseldeck, Con

selheiro Privado do Duque de Brunswick, lhe transmittio, 

e que suppoem a asserçaõ de que o artigo mencionado no 
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Tractado de Paris naÕ exclue a nomeação de um Chefe 
da Constituição Germânica. Porem considerando o estado 
da questão, julga mais do seu dever limitar-se a entregar 
a Juncta a sua presente replica, visto que a intenção das 
Cortes da Alemanha, de publicarem a sua opinião sobre 
este importante ponto, está preenchida, por uma Nota que 
dirigiram ás Cortes de Vienna e Berlin, e que transmitti-
ram ao abaixo-assignado, para a communicar á sua Corte, 

Muita vontade teria elle de se esforçar mais por apoiar 
este desejo, assim tivesse á sua disposição meios, que lhe 
dessem motivo para esperar bom successo. Foi por esta 
consideração que a primeira proposição que lhe fez M. 
Schmidt Phiseldeck, expressou o desejo de ser informado, 
naõ so dos direitos que se intentava annexar á dignidade 
Imperial mas também o poder que se desejava, e poderia, 
ser confiado ao futuro Imperador, em ordem o pôllo em 
estado de obrar com vigor. A resposta que recebeo naõ 
fallava neste ultimo ponto. A fraca authoridade de que 
o Imperador Romano era revestido nestes últimos tempos, 
mal poderá ser restabelecida, a naõ ser con fiando-lhe uma 
força militar ; por exemplo, a de um exercito permanente 
do Império, tal como o que dantes existia. Uma vez que 
se naõ adopte uma similhante medida, a Áustria naõ que
rerá tomar sobre si uma dignidade que nem seria real nera 
útil. Porem, de outro lado, a concessão de similhante 
força encontraria, talvez, grandes difficuldades em res
peito ás vistas das Grandes Cortes da Alemanha, e algu
mas outras Cortes da Europa. O abaixo-assignado naõ 
deixará de communicar as Notas dos Principes Alemaens 
ao seu Soberano, que hade ver nellas, com muita satLfac-
çaó, uma lisonjeira prova da confiança daquelles antigos 
Co-estados. 
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Segunda Nota dos Plenipotenciarios dos Estados de 
segunda Ordem, ao Conde de Munster. 

Os Plenipotenciarios dos Principes, e das Cidades de 
Alemanha, tiveram a honra de receber, no dia 5 de De
zembro, a resposta de S. E x \ o Conde de Munster, Mi
nistro do Gabinete, e Plenipotenciario de Hanover juncto 
ao Congresso de Vienna, á sua Nota de 16 de Novembro. 
O comteudo daquella Nota deo-lhes novas provas do ver
dadeiro espirito nacional, e zelo pelo bem da Alemanha, 
porque S. E x \ he tam estimado ; e lhe rogam que queira 
acceitar os seus sinceros agradecimentos pela communica
çaõ que lhes fez sobre aquelle objecto. Foi com a maior 
satisfacçaõ que delle receberam uma nova segurança, de 
que, no que respeita aos pontos principaes, era, como 
elles, de opinião, que a Constituição da Confederação 
Germânica na6 pode ser organisada por um modo mais 
favorável á vantagem geral, do que pelo restabelecimento 
da dignidade Imperial, com os privilégios e modifica
coens apropriados ás circumstancias dos tempos. A jus
tiça destas vistas ainda lhes foi mais grata, por S. A. R. 
o Principe Regente, Soberano do Estado, que tem mere
cido tanto á Alemanha, as ter também adoptado ; e tam
bém naõ duvidam, um so instante, que sua A. R., e igual
mente o seu Ministro, haõ de contribuir para o comple
mento do seu objecto commum. Nesta esperança naõ 
deixarão de se explicar mais, na presente occasiaõ, sobre 
aquelles pontos que S. E x \ observa que naõ foram toca
dos nem explicados ; para que naÕ fiquem sujeitos ao re-
proche de terem despresado alguma coiza, em um negocio 
de tam alta importância para a Alemanha. 

Segundo a Nota de S. E . , a principal difficuldade que 
se apresenta ao restabelecimento da dignidade Imperial na 
Alemanha, naõ nasce dos termos do Tractado de Paris, 
mas das Negociaçoens previas, em virtude das quaes ou-
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trás potências haviam considerado esta dignidade como 
extincta. 

Os abaixo assignados, naõ tendo conhecimento destas 
negociaçoens, naõ podem formar uma opinião exacta; 
porem ainda que elles promptamente acreditam, que se te
nha abandonado a idea de restabelecer o império Roma
no, como incompatível com o estado geral da Europa, e 
que mesmo se naÕ tivesse desejos de renovar a dignidade 
Imperial, por ser entaõ matéria de pouca monta para a 
Corte da Áustria ; com tudo, como a única tençaõ era, reu
nir os Estados Independentes da Alemanha por um vinculo 
federativo, naõ podiam deixar de pensar, que nenhum ob
stáculo poderia nem deveria haver á organisaçaõ interior 
da Confederação Germânica, c particularmente a actual 
existência de um Chefe daquella associação, revestido da 
dignidade Imperial ; e julgavam que tinham tanta mais 
razaõ para assim o suppôr, quanto naõ podiam imaginar 
que alguma das Altas Potências Contracíantes tivesse al
gum interesse em prevenir a forma da Confederação Ger
mânica, qualquer que ella fosse, considerando que este 
corpo, em nenhum caso pode assumir posição offensiva ; 
mas pelo contrario julgavam, que as outras Potências da 
Europa, ao exemplo da Inglaterra, haviam de subscrever 
á declaração, tam sabia como generosa, que o Imperador 
da Russia mandou publicar em seu nome, e em o do Rey 
de Prússia, quando se aproximava ás fronteiras da Ale
manha, pelo Marechal de Campo Kutusoff Smolenskoi, 
em 9 (21) de Março, de 1813 ; datada do quartel-general 
de Kalisch, declaração pela qual este Monarcha annun-
ciava ao povo da Alemanha a liberdade, independência, e 
regeneração do seu respeitável Império, que seria deixada 
aos Principes e Povos da Alemanha: em summa, que o 
primitivo espirito da naçaõ Alemaã poderia reproduzida 
com maior força, e mais firme reunião doque dantes. 
Porem a Corte da Áustria, guiada pelo patriotismo Ale-

Vot . X I V . No . 80. 
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maõ, que a caracteriza, nao podia olhar sem gosto para 
um arranjo, que hc o mais bem adaptado para assegurar a 
tranquillidade c concórdia tia Alemanha; c para evitar 
todas as apparencias de interesse pessoal neste ultimo 
o-ninde esforço, c remover todas as difficuldades, naõ ha-
vii de desejar pôr alguma pertençaõ ao titulo de Impera
dor da Alemanha, em um momento em que matérias de tal 
importância estavam para decidir-se. Pode comtudo ter-
se como mui provável, que ella naõ haveria de recusar a 
dignidade de Chefe da Confederação Germânica, se po-
desse crer que assim encheria as vistas de uma naçaõ, que 
el!a certamente estima, c se lhe offerecessem condiçoens 
taes, que a puzessem em estado de sustentar a dignidade 
com honra e energia. Por estas razoens, os abaixo-assig
nados estaõ persuadidos de que as negociaçoens que pre
cederam o Tractado de Paris naõ excluem a possibilidade 
do restabelecimento da dignidade Imperial, tam de pressa 
concorde nisso a maioridade dos Representantes do povo 
Alemaõ, nem vem difficuldades que previnam as Potên
cias da Europa de dar a sua aprovação e consentimento, 
no caso de ser necessário : sobre tudo quando se conside
rar, que naõ se pede nada novo, mas unicamente que se 
restabeleça aquelle mesmo estado decoizas, em quanto fôr 
possivel, que existia na Alemanha antes de ser sujeita á 
oppressaõ de que acaba de ser livrada. 

Se, portanto, naõ houver razaõ adequada para tornar 
impossível o estabelecimento de uma Constituição na for
ma acostumada, poderá com muita probabilidade ser posta 
em effeito no interior da Alemanha cora tanta mais facili
dade, quanto as prerogativa da dignidade Imperial, men
cionadas na Nota de 16 de Novembro, naõ saõ de natu
reza, se isso se deseja, que inspir em medo das protestaço-
ens feitas. 

Se elles consideram, como he a tençaõ de todas as partes 
interessadas, a naçaõ Alemaã como um corpo, cujos mera-
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bros deverão ser intimamente unidos, esta Resolução será 
pronunciada na Dieta, e virá a ser, pelas funcçoens que 
deverão ser associadas á dignidade Imperial, ley geral, 
que o Imperador, pela mesma dignidade, será obrigado e 
authorizado a executar. 

Para este fim dever-se-ha pôr á disposição do Impera
dor ura exercito composto dos contingentes fornecidos pe
los differentes Membros da Confederação, o qual será 
mantido constantemente em pé , por tanto tempo quanto 
for necessário, em tempo de paz. Podello-há empregar 
fora, se o paiz for ameaçado por algum perigo, de sorte 
que durante a deliberação da Dieta sobre paz ou guerra, 
naõ se demorem as necessárias medidas de defesa, ou no 
interior do Império, para manter a ordem pelos meios le
gitimos, e dar aos decretos da Dieta, e ás decisoens das 
Authoridades Civis, a força necessária para a sua execu
ção. Esta disposição do exercito federativo seria a me
nos sujeita a excitar receio de abuso, porque o mesmo acto 
de confederação havia de regular o uso delle, por formulas 
constitucionaes, e havia de dar aos Estados mais podero
sos o direito de oppor aos abusos os contrapesos necessá
rios. Os abaixo assignados, firmemente persuadidos, pela 
theoria, e experiência que a historia offerece, de que um 
grande Estado Federativo naõ pode ser solido sem um 
Chefe, e de que a uniaõ do Estado Imperial ao da Cabeça 
da Confederação havia de ser a mais bem apropriada â 
grandeza e dignidade da naçaõ Alemaã, assim como ao 
desejo g*eral, repetem a suplica, que haja S. E. de conti
nuar a co-operar para o alcance do fim, que elle mesmo 
tem pelo mais vantajoso para a prosperidade geral do paiz: 
e tomam esta opportunidade para renovar ao Conde de 
Munster as seguranças da sua alta consideração. 

Vienna, 21 de Dezembro, de 1814. 

B 2 
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D I N A M A R C A . 

Tractado de Paz entre Sua Magestade o Rey de Dina

marca c Sua Magestade o Imperador da Russia. 

Concluído em Hanover, em 8 de Fevereiro, e ratificado 

em Vienna, em 16 de Novembro, de 1814. 

Em nome da Sanctissima Tr indade . S. M . o Rey de D i 

namarca, e S. M . o Imperador da Russia, igualmente ani

mados pelo desejo de terminar as desavenças, que por al-

<rum tempo tem subsistido entre elles, e restaurar sobre 

fundamentos firmes aquella uniaõ e boa intelligencia, que 

por tantos tempos pervaleceo entre seus respectivos estados, 

tem para este fim nomeado e authorizado Plenipotencia

rios, a saber, S. M. o Rey de Dinamarca , a M r . E d m u n d o 

Bourke, seu Camarista, &c . e S. M. o Imperador da Rús

sia, ao Baraõ Pedro Suchtelen, General de Engenher ia , 

&c . os quaes, tendo trocado os seus plenos poderes, e 

achado-os em boa e própr ia ordem, concordaram nos se

guintes artigos :— 

Art. 1. Haverá daqui em diante paz, amizade c boa 

intelligencia entre S. M. o Rey de Dinamarca , e S. M. o 

Imperador da Russia. Ambas as Altas Potências Contrac

tantes haõ de empregar o maior cu idado etn manter com

pleta harmonia entre seus respectivos estados e vassallos, c 

em evitar quanto puder interromper a harmonia tam feliz

mente restabelecida. 

2 . As relaçoens politicas, eos antigos tractados, que ex

istiam entre as duas potências antes da guerra , que por 

um momento interrompeo a sua operação, tomam a ser 

restaurados ao seo pleno effeito pelo presente Trac tado , em 

tudo aquillo que naõ se oppozer aos Trac tados que resen-

tementetem sido concluídos entre o Imperador da Russia 

c outros Estados do Nor te . 

3. As relaçoens de navegação e commercio saÕ outra 

vez restabelecidas entre os dous Estados do mesmo modo 

que existiam antes da guerra . Seraõ sujeitos aos mesmos 
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regulamentos, e gozarão as mesmas vantagens, que tinham 
antes do rompimento da guerra. 

4. Logo que o presente Tractado for ratificado, será 
levantado o seqüestro leito sobre a propriedade de ambos 
os Soberanos, e seos respectivos subditos, e igualmente o 
embargo posto sobre as embarcaçoens de ambas as naçoens, 
nos vários portos da Russia c Dinamarca pela occasiaõ da 
declaração da guerra. 

5. As duas Altas Partes Contranctantes obrigam-se for
malmente a naÕ concluir paz separada com o inimigo 
commum. 

(O Art. 6, regula o modo por que as tropas Russianas 
no Holstein haviam de ser provisionadas.) 

7. As duas Altas Partes Contractantes garantem uma â 
outra a posse de seus estados actuaes, do modo que elles se 
acharem ao tempo da paz geral. 

8. As ratificaçoens do presente Tractado seraõ trocadas 
dentro de seis semmanas em Copenhague, ou antes se for 
possivel. 

Em confirmação do que, nos, os Plenipotenciarios, 
para isso authorizados com plenos poderes, temos assig
nado este presente Tractado em Hanover, 8 de Fevereiro, 
de 1814. (Assignados) E . BOURKE. 

P. VON SUCHTELEN. 

H A N O V E R . 

Falia de S. A. R. o Duque de Cambridge, na abertura 
da Assemblea dos Estados. Aos 15 de Dezembro, de 
1814. 

Senhores, Veneraveis, Doutos, Nobres, Firmes, Honra
dos, Fies, Muito-amados! 

Posso com justiça dirigir-me a vós por estes titulos, 
dignos dos Representantes do mais fiel dos povos, cujo in-
deminuto affecto para com a familia de seu Soberano tem 
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sido provado em tempos de dura necessidade, e no meio 
de medonhos prospectos, assim como o herdado e sempre 
activo amor de minha famillia pelos seus antigos vassallos 
naÕ tem mudado por um so momento, durante os annos, que 
•im cruel lado a separou de vos. Este affeclo pelo seu le
gitimo Soberano movco um grande numero de guerreiros 
llannovcrianos a ajunetar-sc á roda das bandeiras lngle
zas. Estes homens valorosos tem combatido em paizes 
distantes, cm muitas campanhas sanguinolentas, pela res
tauração do mundo ; e adquiriram, debaixo dos mai
ores Commandantes, immortal gloria. Mesmo antes que as 
cadeas, que força a superior tinha imposto sobre o paiz, fos
sem quebradas pelos esforços dos Alliados, os seus habi
tes acudiram á primeira vos que se lhes deo, e competiram 
com aquelle exercito na constância em os perigos de uma 
campanha laboriosa, c no valor etn todas acçoens onde se 
acharam. 

Um exercito nacional de 30 000 homens, formado em 
poucos mezes, contribuio, parte para defender o Norte da 
Alemanha, contra um inimigo tam formidável pelo seu po
der como pela sua desesperaçaõ, e parte foi para outro 
destino combater pela causa da pátria. A paz tem-nos 
poupado mais effusaõ de sangue, e prevenido maior 
desolação. 

Caros e fieis amigos, a quem o Regente, em cujo nome 
vos fallo, está outra vez unido pelos Decretos da Divina 
Providencia, he chegado um tempo em que he precisa di
ligencia e actividade. Sois convocados para curar, por 
meio de sábios conselhos e espirito publico, as feridas qne 
a guerra nos fez. A raça dos Guelphos foi sempre distincta 
pela justiça e docilidade. Entre os meus antepassados 
conto muitos pays da pátria ; nenhum que abusasse da 
força de seus vassallos, para vistas ambiciosas esubjuga-
çaõ de outros ; reconheceram os limiies que o Senhor do 
Ceo e da Terra, que também manda os Soberanos, tem as-
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signado até aos mais poderosos, e olharam sempre como sa
gradas as relaçoens que ha entre o Soberano e os Estados. 
Os grandes direitos, que o tractado de Westphalia pro
curou aos Soberanos Alemaens, foram empregados, pelo 
bom Duque George e seus filhos, para reparar os effeitos das 
tempestades, que haviam desolado toda a Europa, ainda 
por mais tempo doque as que nos vimos. Depois que a 
grandeza da minha Caza foi fundada pela vigorosa admi
nistração do sábio Ernesto Augusto, e que adquirio em 
tempo delle a dignidade electoral; e ultimamente, depois 
que uma das mais gloriosas coroas do mundo adorna a 
cabeça de meus pays, o augmento do poder sotem servido 
para manter invioláveis os direitos dos vassallos. Desta 
sorte tem obrado George Primeiro, George Segundo, e 
George Terceiro. 

O Principe Regente, que pela dissolução da antiga 
Constituição Alemaã foi induzido a tomar, bem como ou
tros Estados que se (ornaram independentes, o titulo Real 
para o Throno de Hanover, dá aos Soberanos Alemaens, 
que se unem em confederação, em ordem a estabelecerem 
a commum segurança no interior e exterior, o primeiro ex
emplo de convocar uma assemblea, em que a voz do povo se 
possa declarar com liberdade, porem com ordem, para 
apontar ao Principe os meios de promover o seu objecto, 
que he o bem do paiz. 

O que tem a fazer os Estados dos dominios Hanoveria
nos, agora que estaõ erigidos em reyno independente, he 
empregar aquelles extensos direitos, que lhes saÕ dados, 
por maneira que o Estado venha a ser poderoso e feliz. 

O primeiro passo para isto está feito, pela uniaõ dos Es
tados das differentes partes do paiz em uma assemblea, a 
que saõ dados todos os direitos possuídos pelos antigos, 
de conceder impostos, e outros pontos da legislação. As 
diversas Provincias tem um so e commum interesse. Este 
naõ pode ser discutido senaõ pela deliberação em com-
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mum, nem promovido senaõ por uma resolução commum. 

aadmii i i s t raçaõdccada uma provincia só por si, era an iga-

mcnte apropriada as suas necessidades, imperiosas c i rcun

stancia, requerem agora medidas de mais vigor e expedi 

ção. A necessária concordância dos vários corpos nao 

pod.a ser effeituada legalmente excepto pela uniaõ orde

nada pelo Pr inc ipe . As necessidades dos tempos sao 

grandes, Um estricto exame das obrigaçoens contrahi-

das a bem do paiz, mostrará o quo a just iça requer para 

com aquelles, que, confiando na boa fé, prestaram a sua 

propriedade no publ ico , para acudir ás necessidades pu

blicas. Estas exigências devem, comtudo , ser unidas ao 

cuidado do bem das gernçoens presentes e futuras. O 

Pr inc ipe Regente considera taõ sagrada aquella boa 

fé fine os Soberanos e Estados deste paiz ainda ate-

gora naõ violaram, que tem declarado a sua disposição 

de contribuir com as rendas da íâzendar para satisfação 

destas obrigaçoens. A natureza desta contribuição poderá 

fixar-se quando tivermos á vista o total das nossas neces

sidades e recursos. 

A independência de um Es tado resulta dos seos meios 

de defesa. Ensinados pela triste experiência, que ainda 

está fresca em nossa memória , todo o que ama a sua pátria 

deve conhecer a necessidade que há de estar precavido 

contra perigos futuros, por meio de preparaçoens de vigor. 

A naçaõ Bri tannica, a cujos perseverantes esforços Hano

ver, assim como outros paizes, absorvidos ou ameaçados 

pela preponderância de paixoens bravas, deve uma nova 

confirmação da sua independência e segurança, tem, por 

generoso auxi l io , restabelecido o preciso trem de guerra, 

queo inimigo levara, e habilitado por este modo aquelles dos 

nossos, que naõ possuem mais do que a sua boa vontade, 

para se irem unir á lista dos combatentes. Quando os 

batalhoens externos d o reyno estiverem fixados, ser-vos-há 

communicada a força que o Regente julga necessária, e 
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igualmente a sua organisaçaõ e misteres. Vos cogitareis 

sobre os meios de fornecer o que for necessário. O Prín

cipe Regente deseja que o paiz seja poupado , o mais que 

for possivel. O pezo que naõ puder ser deminuido po

derá ser a l iviado, dividindo-se, e pela certeza de que na 

repartição, a just iça, que se ha de observar para com 

todos, ha de tornar menos difficeis os sacrifícios inevi

táveis. 

Tomareis também em consideração as mudanças na 

administração da jus t iça , que os presentes tempos fizerem 

necessárias ou prudentes : c deliberareis a respeito de 

instituiçoens úteis o bem do paiz. 

Ornais , que o Regente intenta, ser-vos-há communicado 

pelo seus Conselheiros ; e prestará ouvido prompto a re

presentaçoens bem fundadas sobre outros respeitos. 

Elle vos communicará a lista dos plenos poderes, que 

foram apresentados e approvados , e os regulamentos neces

sários para a ordem dos Estados do Reyno , agora convo

cados pela primeira vez. Nesta conformidade comnieça-

reis por escolher de entre vos um, que presida ás vossas 

sessoens, c seja vosso orgam. 

Espero que me façais hoje saber, quem escolheis pa ra 

Presidente. 

Porem imploremos, com igual devoção, a bençam do 

Attissimo, para a sagrada obra da primeira Assemblea dos 

Estados do Reyno de Hanover . 

HESPANHA. 

Circular do Ministério da Guerra. 

Madr id , 2 de Dezembro. 

Ao Inspector-geral da Infanteria digo na data desta o 

seguinte :— 

El Rev foi servido aprovar o sorteio geral dos Regi

mentos de lnlanteria de L inha e Ligeiros , que por seu 

V O L . X I V . No. 80. c 
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turno devem passar aos dominios da America, quando 
S. M. houver por bem detcrminallo, de cujo acto deo 
parte V. S. a 7 do corrente, declarando se fez com assis
tência dos Coronéis dos cinco Corpos da sua arma que 
guarnecem esta Praça, no 1°. do mesmo. Porém naõ ob
stante haverem entrado em sorte todos os que existem hoje 
cm dia na Peninsula, foi S. M. servido determinar se naõ 
enviem ao Ultramar os que antes, e no anno de 1808, eraõ 
Provinciaes nem os que se crearaõ depois desta época. E m 
conseqüência do qne, disporá V. S. que os Regimentos de 
Ordens Militares, Burgos, Aragaõ, Granada , Voluntários 
de Gerona, c 1°. de Cata lunha , a quem compete, segu
indo o ordenado por sua S. M. , substituaõ os de Truxi l lo , 
Orense, Chinchil la , Pontevcdra , Voluntários de Santiago, 
o Caçadores de Malhorca , nomeados para a expedição da 
Nova-Hespanha do commando do General Linan : e quer 
por ultimo S. M . , que aquel les , com os de Saragoça e 
Cantabria, se reunaÕ com a maior brevidade nas vizi
nhanças dos portos da Andaluzia Baixa , postando-se nas 
povoaçoens que determinar o Conde dei Abisbal, para 
cujo fim dou as ordens competentes, aos Capitães-o-eneraes 
das Provincias onde se achaõ . 

Madri t l , l ü de Novembro , de 1814. 

Por ordem de S. M . o communico a V. S. &c. 

PAIZES BAIXOS UNIDOS. 

Regulamentos do Principe Soberano, sobre as Cartas de 

Naturalização. 

10 de Dezembro, de 1814. 

Considerando o nosso Decreto de 22 de Septembro, rela

tivo ao provimento de Cartas de Naturalização; conside

rando, que por uma falsa interpretação do dicto Decreto, 

muitas pessoas tem imaginado que por elle eram obrigadas 
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a ler Cartas de Naturalização, ou estivessem exercendo 
alo-um officio de Estado ou naõ; considerando que o dicto 
Decreto so tinha em vista pessoas que exercem empregos, 
e que naõ he necessário ter Cartas de Naturalização para 
continuar a residir na Belgia, e gozar da protecçaõ das 
leys, &c. &c. 

A obrigação de obter Cartas de Naturalização, cm ordem 
a preservar funcçoens publicas na Belgia, diz respeito 
tam semente aos Funccionarios, a quem o nosso Decreto 
de 22 de Dezembro impõem o dever de pedir Cartas de 
Naturalização. Desta obrigação saõ excepluados os Ec
clesiasticos e os Militares. Também saõ exceptos desta 
formalidade aquelles indivíduos, que, naõ tendo emprego 
algum publico, desejarem continuar a residir na Belgia. 

Relatório do Secretario de Estado dos Negócios do Reyno 
aos Estados Geraes. 

COMMERCIO. 

No cumprimento da minha tarefa haõ de vossas Altas 
Potências naturalmente esperar que eu faça mençaõ do 
commercio, que he a fonte da prosperidade das naçoens, 
e que neste paiz merece particular consideração. 

De todos os paizes, que foram sujeitos ao dominio es
trangeiro, nenhum padeeeo tanto, pelos fataes effeitos do 
systema prohibitivo, como os Hollandezes. 

Em paizes de grandes recursos, este systema poderia 
talvez produzir menos damno ; porem depressa causará a 
ruina de um povo, cujos interesses principaes dependem 
do commercio. Naõ obstante as difficuldades a que o 
commercio se vio sujeito, c os inauditos vexames e desa-
coroçoauiento, que soflreo a classe commerciante do povo, 
o industrioso negociante, logo cjue vio quebradas as suas 
algemas, levantou a cabeça e lançou maõ de todos os 
meios possíveis para reparar os passados infortúnios, pro-

c 2 
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movendo por este meio a sua própria prosper idade, c bem 

do publ ico. 
As circumstancias, porem, ainda naÕ tem permit t ido 

que o traffico se restitua aquella extençaõ de que seria 
susceptível, a nao serem os tempos desastrosos, que há re-
centamente experimentado. 

A extraordinária d iminuição de capitães, causada pela 

reducçaõ dos interesses da divida publ ica , e pelos desas

tres da guerra ; a quasi total falta das embarcaçoens ne

cessárias ; a incerteza a respeito do estado do commercio 

com outras naçoens ; c o conseqüente risco, que anda an

nexo a especulaçoens ; as c ircumstancias em que estas 

naçoens se acham postas, que as obr igam a manter ainda 

numerosos exércitos sobre suas fronteiras, e a abster-se de 

grandes empresas commerciaes ; a demora da restituição 

de uma grande par te das nossas possessoens Indianas, e 

finalmente, uma certa apprehensaõ vaga, de que a Euro

pa , a pezar do arranjamento em que se acha, ainda naõ 

está restituida a um estado de perfeita tranquillidade e 

paz, tudo isto saõ outros tantos obstáculos que presente

mente se oppóem á completa restauração das nossas anti

gas relaçoens commerciaes. 

Q u a n d o se considerarem todos estes barrancos, e ainda 

outros mais, parecerá pasmoso como o commercio tem já 

adqui r ido a sua actual extensão ; e como a prosperidade 

de todas as classes do povo tem recebido um augmento 

tam grande. Entre os meios que pareceo conveniente 

adopta r para a reanimaçaõ do commercio, S. A. R. con

siderou ser o mais importante; regular a protecçaõ da cir

culação da moeda. Com estas vistas, S. A., Jogo que as 

circumstancias o permittiram, estabeleceo na capital um 

Banco Nacional , e posto que esleeslnbelecimcnío, pela sua 

novidade, naõ teve ao principio aquella acceitaçaõ favo

rável que se esperava ; a sua uíil.dade foi ao depois a s u a 

rccommendaçaõ ; e a confiança q«e tem excitado há sido 
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mui proveitosa ao commercio. O abatimento de uma 
parte dos direitos de importação e exportação, que pela 
benigna recommendaçaõ de S. A. R. cedo terá logar, 
também ha de ter benéfica influencia no commercio: 
porem o que causa a mais inestimável vantagem he a op-
portunidade, que se dá a todo o povo da Hollanda, de for
mar connexoens commerciaes cm qualquer parte do mundo 
que lhes agradar, c particularmente para as possessoens 
Hollandezas na índia. O prospecto que por ora nos pode 
offerecer o commercio das índias occidentaes he menos 
certo ; porque ainda está dependente da fé, e de negociaço
ens, sobre que colônias nos seraõ restituidas. Naõ obstante, 
em todo o caso, podemos entreter a esperança de que, seja 
muito ou pouco o que se nos ceder, naõ perderá a pátria 
mai outras vantagens: mas que pelo contrario, as rela
çoens dos Hollandezes com os seus estados haõ de ser pre
servadas por uma communicaçaõ directa com as colônias, 
e que assim a parte mais importante dos antigos benefícios 
deste traffico ha de ser recobrada. 

Navegação. 

Depois de haver feito mençaõ do commercio, será ne
cessário dizer alguma coiza a respeito da navegação, que 
he inseparavelmente ligada com elle. 

Em outro tempo, o grande afretamento de navios Hol
landezes para o commercio de outras naçoens, fazia uma 
fonte independente de riqueza ; porem já há tempos, que 
o crescido traffico de outras naçoens, tendo-as induzido a 
fazer uso de seus próprios navios, dá razaõ para se recear 
que esta importante fonte da antiga grandeza dos Hollan
dezes naõ poderá ser recobrada completamente sem grande 
difficuldade. No entanto, naõ vemos com pezar os esfor
ços de outras naçoens para se fazerem independentes: 
antes devêramos seguir o seu exemplo, e dirigir a nossa 
attençaõ aos ramos de industria que nus restam, em ordem 
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a mantellos e augmentallos; e devêramos também de nossa 
parte ter cuidado em que outras naçoens naõ adquiram a 
sua prosperidade á nos-a custa. 

Manufacturas, e Traffico do Interior. 

As manufacturas, que em outro tempo eram uma fonte 
de riqueza tam considerável, merecem particular attençaõ 
do croverno. Hé idea errada suppôr que o commercio e 
manufacturas saõ inimigos um do outro, e que pela atten
çaõ que se empregar em promover estes se destroe aquelle. 
A experiência de outros tempos prova suficientemente, 
que se pode assegurar ao mesmo tempo a prosperidade de 
ambos, e naquelle mesmo periodo, em que se pode dizer 
que este paiz era a feiradas producçoens do norte e do 
sul, e quando o commercio era do maior valor, estavam 
as nossas manufacturas no mais alto grão de perfeição. 
Diversas circumstancias tem tido influencia prejudicial 
sobre manufacturas e commercio. As interrupçoens uni-
versaes do commercio, e o systema adoptado pelo governo 
Francez, que causou a preferencia de todas as manufac
turas Francezas, contribuíram muito para retardar as 
nossas. 

Com tudo, apezar de todos estes impedimentos, espera-
se que a adopçaõ de um systema contrario causará uma 
alteração considerável. 

Pescarias Grandes e Menores. 

A pescaria, aquelle grande manancial de prosperi
dade Hollandeza, que por tantos annos tem encontrado 
com innumeraveis difficuldades, ha de agora tornar a 
tomar o seu livre curso, sendo alliviada de todos os pesos. 

Fizeram-se á vella este anno 110 barcos para a pesca 
dos harenques; o que he quasi igual ao numero que saia 
durante os tempos mais florescentes da republica, e posto 
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que a quantidade de peixe pescado naÕ iguala a de outros 
tempos, deve esta circumstancia ser antes considerada 
uma vantagem, do que uma infelicidade ; porque os 
donnos dos barcos, em razaõ da renovação do commercio 
estaõ ainda muito em principio, e naÕ acham nos paizes 
estrangeiros consumpçaõ igual á de outros tempos ; e uma 
grande quantidade de peixe, produzindo queda nos pre
ços, causaria perda aos donnos em vez de lucro. 

Seria para mim de grandíssima satisfacçaõ se pudesse 
communicar a vossas Altas Potências nma conta igual
mente favorável da pescaria menor; porem as grandes 
perdas que sustiveram os que se embarcavam neste trafico, 
juncta á falta total de embarcaçoens próprias para aquelle 
fim, tem contribuído a desviar deste objecto o espirito em-
prehendedor da nossa naçaõ. 

Agricultura. 

Os habitantes da Hollanda podem agora esperar ver o 
que os seus antepassados nunca poderiam imaginar, e vem 
a ser, o supprir todas as suas necessidades com o producto 
do seu próprio território, e a sua humilhante dependência 
de outras naçoens totalmente abolida. 

A abundante colheita das cearas do anno passado dá 
nos fundamento para uma feliz anticipaçaÕ da prosperi
dade futura ; nenhum daquelles desastres, que ordinaria
mente tornam incerto o producto das cearas, tem ainda 
este anno murchado as esperanças dos nossos agricultores, 
em muitas partes durante o inverno passado, transborda-
çoens, e irrupçoens de águas, causaram aos lavradores 
numerosas e serias infelicidades ; e posto que as circumstan
cias ainda naõ tem permittido a remoção destes desastres, 
tem com tudo sido em grande parte altiviados. 

Depois desta curta exposição dezejo somente fazer-vos 
uma observação mais, a respeito da agricultura, em ordem 
a apontar a vossas Altas Potências, como uma prova do 
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estado florescente desta repart ição, a grande collecçaõ de 
instrumentos de agricultura, que já há tempos que se esta 
preparando na capital, e que pelo continuo augmento ha 
de ser levada a perfeição. 

Cria de Gado. 

A criação, do mesmo modo que a agr icu l tura , tem sido 
este anno mui bem suecedida. A prohibiçaõ de exportar 
o nosso principal producto do interior para paizes estran
geiros, há tido estes últimos annos um effeito prejudicial 
e produzido diminuição de interesse, em conseqüência do 
pequeno numero de gados que agora se sustenta. A estas 
circumstancias, juctas com ser tarde este anno a estação 
dos pastos, deve attr ibuir-se, antes do que á grande ex
portação, o presente subido preço a que o gado tem che
gado. A epidemia no g a d o , que apparecêo no mez de 
Dezembro do anno passado, em Guetder land, e Dinxperlo 
e donde se espallou para Utrecht , lavrou com a maior 
violência. 

[Os objectos que se seguem no Relatório, saõ o Erário, 
a Moeda, os Governos Provinciaes, e a Religião, sobre o 
que nada traz impor tan te . ] 

Tribunaes de Justiça. 

Sendo a administração da justiça um dos principaes 

cuidados de um Governo bem dirigido, os regulamentos 

pa ra aquelle objecto estaõ confiados pelo Principe a uma 

J u n c t a , composta de homens, cujo zelo e sabedoria asse

gu ram o feliz resultado do seu encargo. O Governo 

passado naÕ se accommodava bem aos costumes c neces

sidades d o nosso paiz ; e he, portanto, desejável ; que ha

jam de se adoptar regulamentos novos, que possam ac-

commodar-se melhor com as maneiras da nossa naçaõ. 

[As matérias que se seguem dizem respeito a j estado 
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das prisoens, ao sustento dos pobres, educação publica, e 
aos vários regulamentos locaes ou internos.] 

Em respeito ás relaçoens estrangeiras, observa o relator, 
que, depois do que S. A. R. disse sobre aquelle objecto, na 
abertura da Sessaõ, era-lhe desnecessário demorar-se com 
isso. 

Quasi tudo, quanto por ora se poderia dizer, teria muito 
de conjectura ; porem como as Potências, que concluíram 
a Paz de Paris, tinham convido em um augmento de terri
tório para os Hollandezes, poderiam esperar daquella so
lemne declaração a consolidação do systema politico do 
Paiz, que o porá em estado de assumir aquella graduação 
entre outras naçoens, que atégora havia mantido com tanto 
esplendor. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Proclamaçaõ da Nova Granada. 
Depois do esboço dos acontecimentos militares, e do 

presente estado da Nova Granada, diz a Proclamaçaõ. 
Uma guerra profiada tem fulminado em toda a extençaõ 
de Venezuela ; cada passo da liberdade tem sido uma ba
talha, e sobre os vestígios dos exércitos libertadores se 
reproduzem catervas de assassinos; as fronteiras da parte 
de Cucuta estaõ perpetuamente ameaçadas por Marcicay-
bo, e as da banda de Casanare, pelos salteadores que oecu
pam a província de Varinas ; a provincia de Sancta Marta 
recusando obstinadamente ceder á solicitude das outras 
secçoens, em ordem o destruir o jugo por que está oppri-
mida, e de que a provincia de Carthagena pela sua vizi
nhança soffre todos os males ; (o que justamente a fazem 
credora da ajuda das outras provincias da UniaÕ igual
mente ligadas e interessadas com ella.) 

Popayan, no meio tempo, he outra vez ameaçada com 
as calamidades de uma nova invasão, e chama em altas 
vozes pelos esforços de todas em favor da sua salvação e da 
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das outras provincias, em ordem a escapar, aos horrores 

que j á experimentaram tam desgraçadamente ; em quanto, 

nem Popayan nem as outras provincias da Confederação 

podem olhar com indifferença para a sorte de Gui to . 

Saõ, portanto, estes os pontos, que chamam imperiosa

mente a attençaõ das provincias da Nova Granada. De 

nada lhes serviria ter-se declarado independentes, a naÕ 

serem firmes em suas resoluçoens para se sustentar. Dentro 

de si mesmas tem mais doque amplos meios ; nem ha pode 

que possa conquistallas, em quanto o seo amor da liberdade, 

c abhorecimento da tyrania as impedirem a fazer sacrifícios 

grandes, contínuos e extraordinários; resolução a mais 

necessária e mais digna de um povo que está em perigo de 

pe rde ra dignidade, a que elle mesmo se levantara; porque 

agora principia a depender de si mesmo, e porque agora 

vé que tem pouco ou nada a esperar, mas, provavelmente, 

muito a temer das naçoens da Europa . 

Ou seja por interesse, generosidade, ou pela antiga ad

hesaõ das potências á balança da Europa , que a Gram 

Bretanha tem feito tantos, tam constantes e pasmosos esfor

ços contra o poder de Bonaparte e em favor de Hespanha, 

certo he que Napoleaõ, á proporção que a sua força 

colossal deminuia, em conseqüência da campanha de 1812, 

perdeo a preza por que esperava assegurar uma das suas 

conquistas, retirando seo irmaõ José do Throno de Hespa

nha, em ordem a tornar para elle Fernando de Bourbon, 

naõ obstante as renuncias e cessoens de Bayona. Portanto, 

a Hespanha, parte inclinada ao império de Napoleaõ, 

parte empenhada pela causa dos Bourbons, e parte sufi

cientemente illuminada para abhorrecer o poder tyrannico 

dos Reys, porem em todos os tempos orgulhosa, injusta, e 

sempre unida para impor novo jugo sobre as secçoens da 

America, e reduzidas ao seo antigo estado humilde de co

lônias está agora livre do poder oppressivo da França, e 

era estado de poder deitar sobre nossas praias uma inunda-
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caõ de soldados insolentes, de ladroens esfaimados, e indu-

recidos assassinos. 
Suas crueldades e perfídia com a America foram ampla

mente experimentadas na occasiaõ da Constituição das 
Cortes, pela qual se lisonjeavam ellas de haver restabelecido 
a raça humana na disfructaçaõ dos seos direitos naturaes. 
Aquella Constituição jurada e proclamada com tanta 
solemnidade, por toda a parte onde as armas Hespanholas 
tinham dominio, naó bastava para que as vidas e proprie
dade dos Americanos, a castidade das Virgens, ou a sagrada 
dignidade do clero e do sanctuario, fossem respeitadas. 
An-ora que esta mesma Constituição desappareceo, e que 
pelo decreto de Fernando, expedido em Valencia em 4 de 
Mayo, se declara naõ serem aquellas Cortes senaõ um club 
de faccionarios e criminosos, e a Constituição, o resultado 
de sua preversidade, como da de todos aquelles que agora 
pretendem manter a sua observância. Que podem os 
Americanos esperar, que por amor delia se declararam 
contra os seos compatriotas ? Quaes saõ agora as esperanças 
dos mesmos Hespanhoes, quando, na Constituição que 
ainda hontem fazia toda a sua felicidade, apenas acham 
agora opprobrio, e os anathemas do poder soberano ? Vos 
Hespanhoes, á custa de sacrifícios, que de uma so pancada 
se tornaram abortivos, restabelecestes aquelles direitos, que 
desâgurastes a respeito da America, mas que por meio do 
vosso Código Constitucional esperaveis assegurarem favor 
da Hespanha; e estes mesmos direitos, como em outro 
tempo, estaõ agora convertidos em crimes de alta traição; 
o povo volta para a sua antiga abjecçaÕ; e o Throno, outra 
vez rodeado de satellites, virá a ser uma fonte de degradua-
çaõ oppressora. 

Estando completada a ruina de Bonaparte pelo restabe
lecimento da linha dos Bourbons, eo compacto de Familia 
entre a França e a Hespanha; e estando restaurada outra 
vez a desigualdade, com todos os agentes intermediários 

D 2 
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do poder absoluto, nada ficará por tcnlar, nem se pouparão 
dilligcncias ; e d e pouco valerá ter a Casa de Áustria ex
perimentado algum degosto no mesmo momento em que 
contribuía com as suas forcas para o desthronamentodesco 
genro; ou que a antiga rivalidade, que subsistia entre as 
duas Casas, seja renovada : de pouca conseqüência será, 
se novas questoens se levantarem entre Hespanhoes e Ame
ricanos, que os Principes da creaçaõ de Buonaparte tenham 
de se arrepender dos seos cálculos errados ; ou que a In
glaterra, attenta so aos seos próprios interesses, e penetrada 
da justiça, que a obrigou a fazer tantos sacrifícios em favor 
da Hespanha, deixe de ser sensível ás razoens ainda mais 
fortes que a persuadem a que olhe para a America ; nenhu
mas destas consideraçoens devem ter influencia sobre os 
habitantes da Nova Granada, que devem estar persuadi
dos de que a sorte da America já está determinada na Eu
ropa. 

A America proclamou sua liberdade, e jurou sua inde
pendência, no tempo em que a naçaõ Hespanhola, cm 
nome de Fernando, e por sua presumida vontade, andava 
em toda parte derramando o sangue de seos mais illustres 
filhos, e levava a discórdia e o estrago a todas as partes do 
solo Colombiano, aonde os direitos do homem commeça. 
vam a ser conhecidos. Atégora os crimes da naçaõ foram 
practicados debaixo do nome de Fernando ; daqui cm di
ante obrará este por meio de seos próprios agentes ; e nao 
ha horrores que o partido liberal naõ deva recear do orgu
lho e vingança do servil. 

He certo que os primeiros convites de Fernando, seos 
emissários, seos decretos, c ordens, naõ haõ de deixar de 
-vir no tom usual de paternal beneficência de reys. Ao 
principio naõ haõ de vir com aquelle aspecto sanguinário, 
que hade ser reservado para ao depois; e que ha de a seo 
tempo desenvolver o caracter dominador da naçaõ Hes
panhola. Antes de provarmos nossas forças com estes 
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bandoleiros armados, teremos de lutar com pcrdoens, pro
messas, recompensas, cruzes, titulos, edistincçoens,em que 
a Europa confia para influir nos hábitos, prejuizos, e louca 
credulidade dos Americanos. Por muito que a religião 
condemne os artifícios politicos nos ministérios do sanc-
tuario, a Corte de Madrid ha de ser pródiga em distribuir 
mitras, canonicatos, e outros benefícios ecclesiasticos, e 
naó ha de deixar de recorrer a impetraçoens, tantas vezes 
como lhe convier a seos próprios fins : vicios que causam 
horror ao nosso clero, muito i Iluminado para naõ resistir a 
similhantes profanaçoens do sanctuario ; vicios que torna
riam a pôr a sorte das igrejas Americanas á mercê do Go
verno Hespanhol; deixallas-hiam para sempre amarradas 
ao carro do despotismo. O engano ha de preceder a es
pada, e ambos haõ de ser empregados para nos fazer uma 
guerra vasta e destruidora, em que os espíritos débeis en
ganados pela tyrannia Hespanhola, em vaõ teriam de de
plorar o terem vendido a sua pátria por um preço vil, quan
do a fatal experiência viesse a desenganallos. 

Povo da Nova Granada! Pezai bem a vossa sorte, e a 
da vossa posteridade, na balança do futuro, para que for
meis uma resolução digna destes objectos. Desta depende 
o êxito dos esforços agora renovados pelos últimos aconte
cimentos da Europa : acontecimentos que podem tornar 
mais dificultosa a conclusão de nossa empreza, mas de 
que nunca dependeo a justiça da nossa causa. Se os Hes
panhoes com razaõ se gabam de haver resistido á tyrania 
do Império Francez, mesmo em o seo principio, quaes de
verão ser considerados os direitos da America, escravisada 
há 300 annos ; pois o lapso do tempo por maneira nenhu
ma justifica usurpaçoens; e as cessoens ou renuncias feitas 
no México, Cusco, e Bugota naõ forram menos forçadas 
doque as de Bayona ; nem os actos de injustiça commetti
dos por Napoleaõ contra á Hespanha, mais horríveis e ultra
jantes doque os que soílreo a America, e temainda a recear 
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do bárbaro despotismo dos Hespanhoes. N a õ h e um so ho

mem ou uma so familia, que tem exercido sobre vos o seo 

dominio despotico; e quem he que procura agora fazer-

vos tornar á escravidão ? He uma naçaõ inteira, que quer 

dominar sobre vos, e vossos filhos, victimas innocentes da 

ignorância, do egoísmo, ou da fraqueza de seos pays . 

Qualquer Hespanhol passaria entaõ todo infatnado pelas 

vossas praças e ruas, sem um so de vos outros ter sequer 

direito de respirar sem sua licença, ou gozar sem temor os 

prazeres de sua própria casa. O fructo do vosso trabalho 

nao será mais vosso ; e nada haverá que naõ pertença aos 

Hespanhoes, que vierem governar sobre as vossas posses

soens, únicos donnos daquella propriedade que a pátria 

reservou para vos. O melancólico som de vossas cadcas 

cobrirá entaõ de ignomínia os sepulcros dos heroes que 

morreram pela vossa liberdade, e o seo sangue clamará ao 

Céo o castigo da vossa indolência. 

Ta l he , em poucas palavras, o prospecto, que o povo 

deve ter diante dos olhos, a fim de que resolva empregar 

todos os seos esforços e todos os seos meios na salvação da 

sua pátria, daquella pátria, que tem soffrido tanto debaixo 

de sua antiga escravidão, (nome que, em outro tempo, nem 

pronunciar era l icito.) 

Sim, Americanos! estamos agora de posse de uma pá

tria do que dantes naõ podíamos gabar-nos, e a qual, com

parada com o miserável torraõ occupado pelos nossos an

tigos oppressores, he tudo quanto uma naçaõ grande e 

independente podia desejar. Naõ he assim Hespanha, 

que, como j á respondemos á intimaçaõ de Don Torribio 

Montes, nunca pode ser outra cousa senaõ o brinco das 

naçoens circumvizinhas, incapaz mesmo de manter-se, ao 

menos fora destas provincias opprimidas da America. NaÕ 

empreguemos, pois as riquezas do nosso solo a bem de ty

rannos, naÕ os ajudemos a formar os atineis das cadêas 

que nos estaõ preparando. Elles, sem marinha, sem com 
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mercio, artes, ou sciencias, apezar deterem querido privar 
a America destes benefícios, naõ tem podido apagar nos 
peitos de seos habitantes, o innato amor da liberdade, nem 
mesmo egostar os thesouros, de que ainda bucam dispor 
á sua vontade. Estejamos precavidos, que naõ succeda 
chegar um bando de aventureiros, e nos apanhe inactivos; 
porem naÕ temamos a sua fúria, pois sabemos pela experi
ência, que podemos vencellos, eque naçoens invadidas por 
tyrannos jamais aquiesceram á usurpaçaõ senaõ quando 
cessaram de defender-se. Para evitar este acontecimento 
fatal, o Congresso naÕ poupa medida alguma que esteja em 
seo poder. O Congresso naõ desejando limitar os meios 
de defesa aos nossos próprios recursos, fez proposiçoens 
ao Gabinette Britannico, inteiramente persuadido de que 
um Governo, protector da liberdade das naçoens, e que 
mais de uma vez procurou elle mesmo tirar-nos da 
escravidão, nunca desejará que tornemos a cair 
nella. 

O Congresso, plenamente capacitado de que os habitan
tes destas Provincias Unidas estaó firmemente resolvidos a 
sustentar os direitos da sua independência, por grandes 
que sejam os sacrifícios, tem feito a distribuição das por
çoens de dinheiro e de homens, com que cada districto de
verá contribuir para a guerra, e tem adoptado as medidas 
necessárias para prover as armas precisas ; lambem tem 
feito por unir os coraçoens e esforços de todo o povo, e 
agora redobra todas as dilligencias, na esperança de que 
todas as provincias conhecem perfeitamente este principio 
fundamental, que assegura o êxito das mais árduas empre-
zas. A vossa ha de ser bem succedida, habitantes da 
Nova Granada, se os recursos do terreno que habitais, os 
meios que a providencia tem posto em vossas maõs, o 
valor que anima os vossos coraçoens, e a justiça da causa 
que defendeis, forem postos em acçaõ e consolidados pela 
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uniaõ, e em toda parte impellidos por sacrifícios, porem 

estes devem ser promptos, constantes, e iüimitados. 

C A M I L O T O R R E S , Presidente, 

C R I S A N T O V A L E N Z U E L A , Secretario. 

Tunja , 1 de Septembro, de 1814. 

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

Mensagem do Presidente ao Senado e á Casa dos Repre

sentantes dos Estados Unidos. 

1 de Dezembro, de 1814. 

Transmit to , para informação do Congresso, as partici

paçoens, que ultimamente se receberam dos Ministros E x 

traordinários e Plenipotenciarios dos Estados, em Ghent, 

expondo o curso e estado actual da Negociação cornos 

Plenipotenciarios da Gram Bretanha. 

J A M E S M A D I S S O N . 

N ° . 1. 

Copia de uma Carta de Messrs. Adams, Bayard, Clay, t 

Gallatin, ao Secretario de Estado, datada de 

Ghen t , 27 de Outubro , de 1814. 

S E N H O R , — T e m o s a honra de transmittir com esta, co

pias de todas as nossas correspondências com os Plenipo

tenciarios Britannicos, depois da partida de Mr. Dallas. 

Ainda que a Negociação naÕ terminou tam ex abrupto co

mo naquelle tempo esperávamos que acabaria, naõ temos, 

com t u d o , razaõ para retractar a opinião, que entaõ ex

pressamos, que naÕ se podiam entreter esperanças de paz, 

que pudesse resultar delia. H e verdade, que os termos 

que o Governo Britannico havia prescripto tam peremptó

ria mente aquelle tempo, tem sido abandonados apparente 

mente, e o sine qua non entaõ requerido como um preli

minar para toda a discussão sobre outros pontos, tem-se 
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reduzido a um artigo, assegurando meramente uma pacifi

carão Indiana, que nos concordámos em acceitar, sujeito 

á ratificação ou rejeitaçaõ do nosso Governo : porem vos 

percebereis que o nosso peditorio da troca de um projecto 

deum Trac tado foi e ludido, e que, cm a sua ultima nota, 

os Plenipotenciarios Britannicos avançaram um pedido, 

naÕ so novo e inadmissível, mas totalmente incompatível 

com as suas uniformes declaraçoens previas, de que a 

Gram Bretanha naõ tinha em vista nesta Negociação ac-

quisiçaõ alguma de território. He de notar-se, que esta 

nova pretençaõ apparecêo immediatamente depois que se 

receberam as noticias de que uma força Britannica havia 

tomado posse de toda aquella parte do Estado de Massa-

chusetts, situada ao Leste do rio Penobscot. Os Plenipo

tenciarios Britannicos tem constantemente snbmettido ao 

seo Governo cada Nota que de nos haõ recebido, e espera

do pela volta do seo Mensageiro antes de nos transmitti-

rem a sua resposta ; e o theor total da correspondência, da 

mesma forma que a maneira porque tem sido conduzida 

da parte do Governo Bri tannico, tem concorrido para nos 

convencer, de que o seo objecto tem sido a demora. Os 

motivos desta sua politica presumimos nos que saõ, o que

rer ter na sua maõ a alternativa da paz ou de uma guerra 

prolongada, até se concluir no Congresso de Vienna o ar

ranjamento geral dos negócios da E u r o p a , e até poderem 

tirar partido das vantagens que tem anticipado do bom 

successo das suas armas, durante a presente campanha na 

America. 

Posto que os Soberanos, que t inham determinado achar-

se presentes ao Congresso de Vienna, já lá estaõ junetos 

há algumas semanas, pelas ultimas noticias que de lá re

cebemos, ainda o Congresso naÕ se tinha aberto formal

mente. Pelo contrario, por uma declaração dos Plenipo

tenciarios das Potências, que foram partes no Tractado de 

Paris, de 30 de Maio próximo passado, vé-se que a aber-

V O L . X I V . N o . 80. E 
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tura do Congresso foi posposta para o I o . de Novembro. 

Diz-se que o Embaixador Francez, Tal leyrand, apresen

tara um Memorial, em que se declara que a França , tendo 

tornado aos seos limites de 1792, naõ pode reconhecer en-

grandecimento algum das outras Potências da E u r o p a de

pois daquelle periodo, posto que naõ intente oppor-se a 

elle por armas. 

Estas circunstancias indicam que a nova base para o 

systema politico da Europa naõ ha de ser ajustada tam 

depressa como se havia esperado. O principio assumido 

assim pela França he mui extenso em seos effeitos, e abre 

um campo para negociação mais largo do que se tinha an-

t icipado. Nos pensamos que naõ promette um aspecto de 

immediata t ranqui l l idade para este Continente, e que ha 

de desconcertar particularmente as medidas, que a Gram 

Bretanha se tinha occupado em tomar, a respeito do fu

turo destino deste paiz, entre outros, e a que ella apparen-

temente tem dado muita importância, 

Temos a honra de ser, 

Cora grande respeito, 

Senhor, 

Vossos mui humildes creados, 

J N O . Q U I N C Y A D A M S , H . C L A Y . 

J . A. B A Y A R D , A L B . G A L L A T I N . 

J O N A . R U S S E L L . 

Nota Britannica, N° 9. 

(Dos Ministros Britannicos, aos Minitros Americanos.) 

21 de Outubro , de 1814. 

(Esta Nota commeça reconhecendo o recebimento de 

uma dos Plenipotenciarios Americanos, de 13 de Outubro , 

part icipando a sua aceitação do artigo, que tinha sido p ro 

posto pelos Commissarios Britannicos, sobre o sujeito da 

pacificação e direitos das Naçoens Indianas; e declara a 

sua promptidaõ a abandonarem a vantagem a que elles (os 
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Britannicos) ju lgam ter mui bom direito, de requerer del

les o primeiro projecto de um Trac tado . A nota refere-se 

aos seguintes pontos que, na opinião dos Ministros do Go

verno de S. M . ficam ainda para ajustar : — 

E m quanto as prizoens de marinheiros de bordo dos 

navios mercantes, sobre o mar alto, e ao direito do 

Rey da Gram Bretanha á fidelidade de todos os seos 

vassallos de nascimento, e em respeito aos direitos maríti

mos do Império Britannico, os abaixo-assignados enten

dem que á vista das pretençoens do Governo dos Estados 

Unidos , naõ se pode dar uma prova mais satisfactoria do 

espirito de conciliação do Governo de S. M. do que naõ 

requerer estipulaçaõ alguma sobre aquelles objectos, que, 

posto sejam mui importantes em si mesmos, em conseqüên

cia da pacificação marítima da Europa , já naõ produzirão 

mais os mesmos resultados practicos. Sobre o objecto das 

Pescarias, os abaixo-assignados expressaram com tanta 

franqueza, na conferência já referida, as vistas do seo Go

verno, que consideram agora desnecessárias mais obser

vaçoens sobre aquelle ar t igo. 

Sobre a questão dos limites entre os dominios de S. M . , 

e os dos Estados Unidos, os abaixo assignados tem motivo 

para esperar da discussão que j á houve sobre este ponto, 

que a demarcação do Norues-te, desde o lago das Mates ao 

Mississipi (o arranjamento intentado em 1803,) será ad

mittida sem objecçaõ. Em respeito a outras demarcaço-

cns, os Plenipotenciarios Americanos, na sua Nota de 24 

de Agosto, pareceram oppor-se, algum tanto, ás proposi

çoens que os abaixo assignados entaõ lhes fizeram, como 

naõ estavam na base do uli possidetes. 

Os abaixo assi nados estaõ promptos para tractar sobre 

aquella base, sujeita ás modificacoens que se achar que a 

mutua conveniência requer, e confiam em que os Plenipo

tenciarios Americanos haõ de mostrar pela sua prompta 

acceitaçaõ desta base, que sabem apreciar a moderação 

E 2 
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do Governo de S. M. em attender tanto á honra e boa* 
pretençoens dos Estados Unidos, que, á vista da situação 
relativa dos dous paizes, authorisa semelhante proposiçao-
Os abaixo assignados valem-se desta opportunidade para 
renovarem aos Plenipotenciarios Americanos os protestos 
da sua alta consideração. 

(Assignados) G A M B I E R , H . C O U L B U R N , 

VV. AOAMS. 

Nota Ameiicana, N°. 10. 
(Dos Ministros Americanos aos Britannicos.) 

24 de Outubro, de 1S14. 
Os abaixo-assignados tem a honra de reconhecer o rece

bimento da Nota dos Plenipotenciarios Britannicos de 21 
do corrente. Entre as observaçoens geraes que os abaixo-
assignados, na sua Nota de 24 de Agosto, fizeram sobre as 
proposiçoens entaõ feitas da parte do Governo Britannico, 
notaram que aquellas proposiçoens nem eram fundadas so
bre a base do utipossidetis, nem sobre a do stalus quo ante 
bellum. Porem, tam longe estavam elles de suggerir o uti 
possidetis como a base sobre que estavam dispostos a trac
tar, que na mesma Nota, expressamente declararam, que 
as suas instrucçoens eram para concluir uma paz sobre o 
principio de ambas as partes restituirem todo, o território 
que houvessem tomado. Os abaixo assignados também 
declaram naquella Nota, que naõ tinham authoridade para 
ceder alguma parte do território dos Estados Unidos, e 
que naõ haviam de dar o seo assenso a estipulaçaõ alguma 
para aquelle effeito ; e na Nota de 1> de Septembro, depois 
de terem mostrado que a base do uti possidetis, tal qual so 
sabia que existia ao principio da Negociação, naõ dava di
reito a S.M. Britannica para pretender cessoens de território, 
fundadas sobre direito de conquista, accrescenlaram, qU e 

mesmo quando a sorte da guerra desse ás armas Britanni
cas uma posse momentânea de outras partes do território 
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dos Estados Unidos, taes acontecimentos naõ alterariam as 
suas vistas cm respeito aos termos de paz, a que elles have
riam de. dar o seo consentimento. Os abaixo assignados 
so podem repetir aquellas declaraçoens, e recusar tractar 
sobre a base do uti possidetis ou sobre algum outro prin
cipio, que envolva cessaõ de alguma parte do território 
dos E«(a.los Unidos. So podem tractar, como uniforme
mente tem declarado, sobre os principios de uma mutua 
restituição de todo quanto território puder ter sido tomado 
por alguma das partes. Deste principio naõ podem apar
tar-se ; e os abaixo-assignados, depois das repetidas de
claraçoens dos Plenipotenciarios Britannicos, de que a 
Gram Bretanha, naõ tinha em vista nesta Negociação ac-
quisiçaõ de território, julgam necessário accrescentar, que 
a utilidade da sua continuação depende da adhesaõ a este 
principio. 

Os abaixo assignados, tendo declarado na sua Nota de 
21 de Agosto, que, posto estejam preparados e instruídos 
para entrar em uma discussão amigável de todos os pontos 
sobre que havia existido differença ou incerteza, e que po
deriam daqui em diante tender a interromper a harmonia 
dos dous paizes, naõ faziam a conclusão da paz inteira
mente dependente do bom resultado da discussão; e tendo 
depois concordado no artigo preliminar, proposto pelo Go
verno Britannico, tinham julgado que a Negociação, já 
tam prolongada, naõ podia concluir-se com brevidade se
naõ pela communicaçaõ de um projecto, que abraçasse to
das as outras proposiçoens especificas, que a Gram Breta
nha intentava offerecer. Repetem o seo rogo aquelle res
peito, e naõ poraÕ objecçaõ a uma troca simultânea dos 
projectos de ambas as partes. Este scra um bom modo de 
trazer á discussão os outros pontos comprehendidos na ul
tima Nota dos Plenipotenciarios Britannicos, a que os 
abaixo-assignados julgam desnecessário advertir na ocoa-
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sino presente. Os abaixo-assignados renovam aos Pleni

potenciarios Britannicos as seguranças da sua alta consi

deração. 
(Assignados) J N O . Q U I N C T A D A M S . 

J O N A . R ü S S E L . 

J . A. B A V A R D . 

A. G A L L A T I N . 

I I . C L A V . 

N \ 1 1 . 
Copia de uma Carta dos Plenipotenciarios Americanos ao 

Secretario de Estado, datada de 

Ghent , 31 de Outubro , de 1814. 
SrcNiion,—A demora do Chauncey em Ostend dá-nos 

logar a mandarmos a No ta inclusa dos Plenipotenciarios 
Britannicos, que acabamos de receber. 

N O T A B R I T A N N I C A , N ° . 1 2 . 

(Dos Ministros Britannicos aos Americanos.) 

Os abaixo assignados tem a honra de reconhecer o rece

bimento da Nota , qui, lhes dir igiram os Plenipotenciarios 

Americanos cm 24 do corrente, em a qual põem objecçaõ 

á base do uti possidetis proposta pelos abaixo assignados, 

como aquella sobre que estaõ promptos para tractar em 

respeito a parte da demarcação entre o» dominios de S. M . 

c os dos Estados Unidos. 

Os Plenipotenciarios Americanos, na sua Nota de 13 do 

corrente, pediram aos abaixo assignados, qne lhes quizi ssem 

communicar o projecto de um Tractado, abraçando Iodos 

os pontos em que o Governo Britannico insiste, promet

tendo, da sua parte, esfregarem immediatamente depois um 

contra projecto sobre os artigos em que elles naõ pudessem 

concordar, e sobre todos os objectos que os Estados Unidos 

juloatn importantes, c ommitlidos no projecto dos abaixo 

assignados. 
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Os abaixo-assignados tiveram portanto, instrucçoens 

para abandonar a questão de etiqueta, e as vantagens que 

podariam resultar de receberem a primeira communicaçaõ, 

e confiando no ajuste dos Plenipotenciarios Americanos, 

communicaram cm suas Notas de 21 do corrente, todos os 

pontos sobre que tem instrucçoens para insistir. 

Os Plenipotenciarios Americanos poscram objecçaõ a 

uma parte essencial do projecto communicado; porem as 

abaixo-assignados naõ podem en'rar na discussão desta 

objecçaõ, antes de requerem dos Plenipotenciarios Ameri

canos, segundo o seo ajuste, a entrega de um projecto, 

contendo todas as suas objecçoens aos pontos submeltidos 

pelos abaixo-assignados, e junctamente todos os mais pon

tos, que o Governo dos Estados Unidos considera impor

tantes. 

Os abaixo-assignados estaõ authorisados para declarar 

distinetamente, que tendo sido acceite o artigo que diz 

respeito á pacificação e direitos das naçoens Indianas, tem 

produzido, na sua Nota de 21 do corrente, todas as propo

siçoens que tem para offerecer. NaÕ tem mais nada a 

requerer, nem mais estipulaçoens sobre que tenham in

strucçoens para insistir ; c tem poderes para assignar 

incontinente um Tractado de Paz, em conformidade com 

as declaradas na sua Nola antecedente. 

Os abaixo-assignados confiam, portanto, em que os 

Plenipotenciarios Americanos naõ hesitarão mais em pro

duzir, em forma de Artigos, ou de outro qualquer modo 

que lhes pareça, aquellas proposiçoens especificas sobre 

que tem poderes para assignar um Trac tado de Paz entre 

os dous paizes. 

Os abaixo-assignados valem-se desta presente opportuni-

dade para removarem aos Plenipotenciarios dos Estados 

Unidos as segurança, da sua alta consideração. 

C Assignados) G A M B I E B , 

I L GOULBURN, 

W , A D A M S . 
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S A R D E N H A . 

Proclamaçaõ Real sobre Gênova. 

Victor Emanuel , pela graça de Deus Rey de Sardenha, 

Cypre e Jerusalém, Duque de Saboia, Pr incipe de P i e 

monte, &c, &c. 

Tomando posse solemne de nossos novos Estados, em 

concurrencia com os desejos das principaes Potências da 

Europa , he-nos extremamente agradável o reflectir nas 

abundantes vantagens, que vos resultarão, Amados Vas

sa los Nossos, da vossa uniaõ com nossos antigos vassal

los ; uniaõ, que deve formar entre vós e elles os laços de 

affeiçaõ e fraternidade. 

Sc a vossa ant iga gloria, se tudo quanto vós tendes 

feito, cm diversos períodos, pela defeza e honra da I tál ia , 

ja mais se apresenta á nossa lembrança ; naõ podemos 

deixar de lembrar-nos ao mesmo tempo, da opposiçaõ de 

interesses, que se tem levantado entre dous povos, que 

deviam constantemente amar-se um ao outro. Esta oppo

siçaõ sem duvida cessará, quando ambos forem postos de

baixo do mesmo G o v e r n o ; e quando ambos obtiverem 

todas as vantagens da mesma benéfica authoridade. 

T a l he o fim, a que nos propomos, nomeando como 

nosso Ministro Plenipotenciario o Cavalheiro Ignacio 

Thaon de Revel , &c. Tenente-general de nossos exércitos, 

a quem temos ordenado, que represente a nossa Real Pessoa 

entre vós, e que vos convencerá dos sentimentos de affei

çaõ, que temos por vós. 

E a fim de que os vossos desejos se satisfaçam, temos 

determinado formar uma Deputaçaõ, que será composta 

principalmente de cidadãos vossos, a qual , depois das 

concessoens, que vos lemos voluntariamente feito, como 

prova da nossa estima, proporá todas as medidas, que 

parecerem mais adaptadas, em cada repartição da admi

nistração publica. 
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Ordenamos, sobre tudo, que se proteja a nossa sancta 

Religião, em toda a sua dignidade. Desejamos ser infor

mados daquelles arranjamentos, que saõ mais favoráveis 

ao vosso commercio, o qual , posto que ate aqui fosse res-

trirfo a estreitos limites, em ponto de território, tem sido 

a origem de abundante riqueza. Temos fundamento para 

crer que pura o futuro, elle florecerá ainda mais debaixo 

de nossa Real protecçaõ, e com as facilidades, que pode

mos ministrar em todas as ocrasioens, ' u u q u e ellas possam 

ser condiiccntes a vossa verdadeira prosperidade. 

Animaremos também as instítu ço.-ns benéficas, que 

fazem tanta honra á p-edade de vossos antepassados ; pro

tegeremos os esta! eUcitnei-tos de utilidade na* artes c sci

encias, e no importante negocio da educação publica. 

Naõ nos esqueceremos dos serviços f i t o s ao Estado, e 

elles reo Ivraõ a devida remuneração. 

Persuadimo-nos, que acharemos a melhor recompensa 

de nossos esforços, na vossa fiel obediência na vossa leal 

affeiçaõ, e na vossa boa vontade de cooperar com as nossas 

paternaes intençoens, que naõ tem outro objecto setiaõ a 

vossa felicidade. 

(Assignado) V I C T O R E M A N U E L . 

T u r i n , 3 de Janei ro , de 1815. 

COMMERCIO E ARTES. 

Communicaçaõ sobre o Commercio Portuguez na Russia. 

. /VS circumstancias actuaes exigem fazer saber, que, 

durante a na*egaçaÕ do presente a-ino. tem chegado a 

este porto g ra .des partidas de vinho de Por tugal , I l e p a -

nha, França , Itália, I lhas Canárias, e Açores. Os preços 

só tem animado a venderem-se os mais baratos, como saõ 

V O L . X I V . N o . 80. F 
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os de Hespanha, França, Itália, e Ilha do Fayal ; para 
reputar os mais caros pede-se pelo vinho. 

De Lisboa . . Rubles 700, a 800^ Por cada pipa da 
Do Porto . . D . 750, a 000 
Da Figueira . D". 450, a 550 
De Vienna . D \ 400, a 500. 

O Tractado de Commercio entre Portugal, e a Russia 
deve expirar em 14 (26) de Junho, de 1815 ; por este mo
tivo o Cônsul Geral da NaçaÕ Portugueza neste Império 
da Russia, que reside nesta capital publicou o seguinte :— 

Edictal. 

Dionizio Pedro Lopez, Cônsul Geral de Portugal no 
Império da Russia, se apressa a fazer parte a todas aquel
las pessoas, que negociam para os portos da Russia, e 
principalmente em gêneros de vinhos. 

Que o Tractado de Commercio, entre Portugal, e este 
Império, vai finalizar em 14 (26) de Junho, de 1815, e 
por conseqüência, todas as fazendas, que gozavam até 
aqui de meios direitos, depois desta data os pagarão por 
inteiro, e principalmente os vinhos, que actualmente pa
gavam 20 Rublos, por 6 anchoras, ou 240 garrafas, ao 
depois pagarão 80 Rubios pelas mesmas 6 anchoras ; e 
todos os mais gêneros de que reza o dicto nosso Tractado, 
de Commercio, da mesma íòrma em proporção, e confor
me as mais Naçoens. 

S. Petersburgo, aos 6 (18) de Novembro, 1814. 

N . B. O Cambio de Russia a Londres he de um Rublo 
por 178 reis: de Londres a Lisboa saõ 6 7 | peniques por 
mil reis. 
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nEFUBLICA DE HAYTI. 

Decreto, reduzindo a 5 por cento o direito de importação 
sobre mercadorias de manufactura Ingleza. 

Alexandre Petion, Presidente de Hayti, considerando 
que o commercio com a Gram Bretanha tem sido mui 
vantajoso á Republica, e tem-na mesmo ajudado nas cir
cumstancias mais criticas cm que se tem visto, e desejando 
animado mais e mais, tem decretado e decreta o que se 
segue : — 

A R T . 1. A contar do 1 de Janeiro, de 1815, as merca
dorias manufacturadas em paizes debaixo do dominio de 
S. M. B. seraõ sujeitos a um direito tam somente de 5 por 
cento, segundo a tariffa de 22 de Mayo, de 1810, sobre a 
sua importação. 

2. Todas as outras mercadorias, que naõ sejam as acima 
dietas, continuarão a pagar um direito de importação de 
10 por cento, segundo a mesma tariffa* 

O presente Decreto será impresso, publicado, e trans-
mitlido aos administradores e directores das Alfândegas, 
registrado aonde for necessário, e posto em execução pelo 
Administrador-geral das Finanças. 

P E T I O N . 

Pelo Presidente, 
B. INGINAC, Chefe de Esquadrão, e Secretario. 

Dada em Porto-do.Principe, em 15 de Outubro, de 
1814, no anno 11 da Independência. 

F 2 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil em 

Londres, 25 de Janeiro, IS15. 

Gêneros. 

Assucar 

Alguilaõ 

D ° . America 
Annil 
Arroz 
Cacao 

Carté 
Cebo 
Chifres 
Couros de bov 

D», de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

• -

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

1 

Qualidade 

branco 
tr igueiro 
mascavado 
Rio 
lialn.-i 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
I )° . 
Cará 
Rio 
fiom 
grandes 
Uio grande 
Rio da Prat;i 
n?. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
t i n a 

•Vniarella 

rhata 
1'orcida 

liolo t 

1 

Qualidade 

1 12 l i l ) . 

L i b r a 

I)°. 

nu. 
D". 
1 12 lib. 
1 12 lib. 
libra 
112 lib. 
123 
libra 

nu. 
Couro 
libra 
libra 

. - . — 
oael 

iras. 

1 

1'rrtu de 

96s. 
SOs. 
68, . 

nenhum 

a 

1 C5s. 
üãs. 
74s. 

nenhum 
2s. 3p. I ' is. 4 p . 
'2s.3p. L\s. <*£p. 
9.s. b[>. 'is. t)p. 

3s 8p. 4s. 3p. 
3s. Op. 3s. 3p. 

3 Os. 
70s. 
75s. 
8 o s . 
35s. 
7p. 
7p. 
7s. 

38 s. 
80s. 
85s. 
S5s. 
4 5s. 
8 | p . 

IOp. 
I3s. 

I3s. I4s. 
i s . Cp. 3s. Op. 
Do. 
3s. 

fis. 6p. 
5s 

5s. 
8s. 6p. 

9s. 
-6S. . D . J S . UM, 

D". 
4«. Op. 4s. Cp. 

1101. lyol . 4 
1 

8p. OD Í P 

Direitos. 

31. I4s. l\â. 

I6s. Id. p . 100 lib 

16. D . pr. 100lib. 
4£d. por libra 
11. Os. l)id. 
3s. 4p. por lib. 
Ss. 4p .po r libra. 
is. Sp. por 1 12 lib. 
5s. íip. por 100. 
9 | p . por libra. 

3s. 6p. libra. 
3s. 8p. libra. 

s. 8p. po r libras. 
1. a tonelada. 

s. Cp. libra excise 
p 1 JV' Jl3l.3s.9p.alf. 100 lb. 

Prêmios de seguros. 

Brazil hida 8 guineos por cento. K,. 4s. 

vinda 10 G5. li. 5. 

Lisboa e Porto hida 6 G". R. 40s. em comhoy. 
vinda o mesmo. 

Madeira hida 6 Gs.—Açores 10 G\ a 15 R. 2\. 
vinda o mesmo 

Rio da Prata hida 15 guineos; com a tornavian-ern R. 5 G s . 
vinda o mesmo 12 a 15 Gs. 

http://Jl3l.3s.9p.alf
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOTICIA DE NOVAS PU11LICAÇOENS EM I N G L A T E R R A . 

JAMIESON's Treatise on Maps, 8vo. preço 9s .— 
T r a c t a d o sobre a construcçaõ dos mappas, em que se de
monstram os principios das projecçoens da esphera ; e se 
explicam as suas diversas relaçoens practicas na Geogra-
phia Mathematica. Arranjado systomaticamcnte, e illus-
trado scientificamente ; com vinte estampas de Diagramas. 
Por Alexandre Jamieson. 

Secret Memoirs of Bonaparte, 2 vol. 12mo. preço 6s. 

em Inglez, e em Francez . Memórias particulares de Bo-

naparte, escriptas por uma pessoa, que o accompanhou 

sempre pelo espaço de 15 annos. 

Esla obra causou grande sensação em Paris. Contém 

infinito numero de anecdotas particulares—descreve-o no 

seu retiro, nos seus paroxismos de pa ixão , nos seus artifí

cios, e em iodas as suas differentes posiçoens no campo, 

no gabinete, na sociedade, e no seu quar to . 

Bishop Watsoiis Tracts, 2 vol. 8vo. preço 1/. l s .— 

Tractados miscellaneos, sobre objectos religiosos, politi

cos , e agricultores. Seu author Ricardo W a t s o n , D . D. 

F . R. 8. Lord Bispo de Landaff. 

Bridr)e,s Mechanics, 8vo. preço 1/. l s . Trac tado sobre 

Mechanica ; destinado a servir de introducçaõ ao estudo 

da Philosophia Na tu ra l . Pelo Reverendo B . Bridge, 

B . D . F . R. S. Collegial do Collegio de S. Pedro na Uni

versidade de Cambridge, c Professor de Philosophia Na

tural e Mathematicas no Collegio da Companhia das 

índias Orientaes. 
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Masons Account of Ireland, vol. 1, 8vo. preço M. Is 
O primeiro volume de uma Couta Estatíst ica da I r landa ; 
extraída das participaçoens dos parochos. Por Gui lherme 
Shaw Mason, Esc . Registrador, e Recebedor das Pr imi-
cins, e Secretario da Meza dos Registros públicos. De
dicado ao Muito Honrado Roberto Peel, Pr incipal Secre
tario do Vice-Rey . I l lustrado com vários mappas c 
estampas. 

Boijd, on the Financial System, preço 2s. Gd. Re

flexoens sobre o systema de finanças de Gram Bretanha, e 

particularmente sobre o fundo de amortização. Escriptas 

em França durante o veraõ, d e 1812. Por Gui lherme 

Boyd , Esc . 

Plaiijair^s Philosophy, 2 vol. Svo. preço 19s. 6d . 

Esboços da Philosophia Na tura l ; ou summario das Lei 

turas expl icadas na Universidade de Ed inburgo . Por 

J o a õ Playfair, Professor de Philosophia Natural na Uni

versidade de Edinburgo , &c . 

Documents qf Events in Spain, Svo. preço 5s. Alguns 

documentos relativos á historia dos últimos acontecimentos 

na Hespanha : contendo, Io . Uma exposição plana das razo

ens, que oceasionáram a viagem de Fernando VI I . a Bay

onna, em Abril de 1808; por D . Joaõ Escoiquiz, Mestre que 

foi de S. Majestade Catholica, e entaõ seu Conselheiro de 

Es tado , &c. &c . 2o . Notas sobre a obra precedente ; 

pelo Conselheiro de Estado D . Pedro de Ceballos. 

S°. Copioso abstracto de uma petição apresentada a E l 

Rey Peruando V I I . por 69 Membros das Cortes de Ma

dr id , pedindo a .S . M. que abolisse a nova Constituição de 

Hespanha , e reestabelecessc a Inquisição, com a antiga 

forma de Governo, debaixo de certos melhoramentos. 



Literatura t Sciencias. 47 

JttarshalVs Revieiv of MidlandReports, Svo. preço I4s. 
Revista (e abstracto completo) dos relatórios feitos á Meza 

tle Agricultura, do Departamento Médio da Inglaterra. 
Por M r. Marshall. 

Batemarfs Cutaneous Delinealíons, Part I. 4to. preço 
1/. ls . Delineaçoens das moléstias cutâneas, comprehen
didas na classificação do D r . Wilian; contendo nova 
publicação da maior parte das estampas daquelle author, 
muito melhoradas; junctamente com uma nova serie, que 
comprehenderá o resto do systema, tal qual se completou 
na " Synopse practica das moléstias cutâneas ; " sendo 
tudo destinado a illustrar os principaes gêneros, c espécies 
descriptas naquella obra. Pelo D r . Bateman, M. D. 
F . L . S. 

SpurzheinCs Phisiognomical System, 8vo. preço 1/. lOs. 
com Estampas. O Systema Phisiognomieo do Dr. Gall 
e do D r . Spurzheim ; fundado no exame anatômico e phi-
siologico do systema nervoso, em geral, e do cérebro em 
particular ; e indicando as disposiçoens, e~ manifestaçoens 
do Espirito. Por J . G. Spurzheim, M. D . 

Edinburg Review, N°. 47. 

Edinburg Medicai Journal, N°. 41. 

Novidades Literárias. 

Mr. Robert Walpole está imprimindo em um volume 
de quarto, com algumas estampas, Memórias sobre a Tur
quia Asiática e Europea, tiradas de jornaes manuscriptos 
de vários viajantes modernos naquelles paizes. 

O Rev. Guilherme Kirby, e Guilherme Spcncer, eslaó 
preparando uma introducçaõ á Entomologia, ou Ele-
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mentos da Historia Na tu ra l dos Insectos; obra que he 

destinada a introduzir aquella deleitavel sciencia, ao 

Natural is ta Bri tannico, em estylo popular . 

O D r . J o a õ Clarkc tem na imprensa, Commentarios 
sobre as moléstias das cr ianças, cm um volume de 8vo. 

Es ta na imprensa uma obra intitulada Harmonias da 

Natureza, escripta por B . St . Pierre, author dos Estudos 

da Natureza . 

.ATovas Publicaçoens em Portugal. 

Sahiram á luz : Primeiras Linhas sobre o Processo 

Orphartologico. Vendem-se por 400 reis cm brochura, 

nas loges de Carva lho , e de Joaõ Hanr iques , em Lisboa. 

Sahio á luz : O Appendice Diplomático ao Tractado 

de Prazos, do D r . Manuel de Almeida e Souza, de Lobaõ , 

pelo mesmo A. , e que forma o 3». volume daquella obra ; 

contendo no fim tres dissertaçoens relativas ao mesmo as

sumpto . Vende-se em Lisboa na Impressão Regia. 

Sahio á luz : a novella denominada O poder da virtude, 

ou o Triumpho inesperado. Vende se em Lisboa por 120 

reis, nas Loges de Antonio Manuel Policarpio, e na de 

J o a q u i m Manuel Lopes do Nascimento. 

Abstracto das Demonstraçoens do Curso de Leituras do 

D'. Spurzheim, sobre o Systema Phisiognomico do 

D\ Gall. 
(Continuado de p. 807, Vol. XIII.) 

N a quinta LiçaÕ, o D r . Spurzheim considera, bem 
como os Naturalistas, o espirito humano, uma classe, qne 
divide em duas ordens, cada uma das quaes tem dous ge-
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ncros. A primeira ordem abraça os sentimentos, ou pro-
pensoens e sensaçoens : a segunda ordem inclue as facul
dades intellectuaes do conhecimento, percepção e reflexão. 
Assim na primeira Ordem, o primeiro gênero, contem as 
propensoens amatorias, ou amor phisico ; philoprogeni-
tismo, ou amor da prole ; habitação, ou amor de situa-
çoens particulares : adhesaõ, ou apego, coragem, ou amor 
de combater : destrucçaÕ, ou amor da destrucçaõ ; amor 
de construir ; amor do furto: amor de esconder. O se
gundo gênero contém, sentimentos de amor próprio ; ap
provaçaõ, ou vaidade ; cautclla, benevolência, veneração, 
esperança, sentimentos ideaes ou poezia, rectidaõ, determi
nação, ou resolução. Na segunda Ordem ; primeiro gê
nero, faculdades intellectuaes, conhecer ou perceber ; isto 
consiste de individualidade, forma, grandeza, pezo, côr, 
espaço, ordem, tempo, numero, tom, e linguagem. O 
segundo gênero ; contém as faculdades de reflexão, que 
consistem na comparação, causaes, e engenho : ultima
mente a imitação, que naÕ pertence a nenhum dos quatro 
gêneros, porém obra sobre todos elles. Estas faculdades 
primitivas do espirito chegam a 33, que tem outros tantos 
orgaõs manifestados no cranco, por pequenas elevaçoens. 
Toda a faculdade tem uma propençaÕ; mas naõ vice-
versa. A vida orgânica he uma, mas composta de muitas 
partes; daqui vem que poucas acçoens saõ o resultado de 
uma faculdade somente ; pelas leys da razaõ e da obser
vação podemos averiguar, que cada faculdade tem o seu 
orgaõ conrespondente ; que todas as faculdades saõ neces
sárias a um ente perfeitamente organizado, e que em toda 
a faculdade se devem considerar o seu fim, abusos, e 
effeitos tle sua inactividade, a fim de descubrir o nome e 
lugar de seu orgaó. Assim quando uma faculdade tem a 
predominância, saõ os seus orgaõs mais conspicuos. Este 
facto levou Gall á descuberta do orgaõ amatorio, ou amor 
sexual: he a primeira configuração da cabeça, no systema 

VOL. X I V . No. SO. c 
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rio 1)'. Spurzheim, e existe no ccrebellum. Se a parte 
superior do pescoço, pela parte rie traz he mui grossa, o 
cerebcllum he grande, e este orgaõ mui desenvolvido, in
dicando, grande propensidade ú procreaçaõ. Este facto 
foi em parte conhecido pelos antigos, elles observaram, que 
a sangria na parle posterior do pescoço produzia esterili
dade. O D r . Spurzheim tem visto alguns mancebos 
Francezes feridos nesta parte do pescoço, que cm conse
qüência ficaram sem barbas, vóz fina, e sem os characteres 
usaes da virilidade. Os criadores de gado, ha muito 
tempo que sabem desta circumstancia, e escolhem os ani
maes para creaçaõ, entre os que tem o pescoço groço. O 
cerebcllum em todos os animaes machos, desde o rato até 
o elephante, he muito maior do que nas fêmeas; conse
quentemente esta propensidade he mais forte em um do 
que no outro. Até nos paizes selvagens nenhuma mulher 
tem dous maridos ao mesmo tempo, ainda que muitos 
homens tem mais de uma mulher. 

Na Liçaó sexta ; diz o D r . , que ha grande differença 
entre os craneos dos machos e das fêmeas: na Alemanha 
mais do que na Inglaterra; e ainda mais do que em Fran
ça ; neste ultimo paiz as cabeças dos homens saõ quasi 
similliantcs ás das mulheres. 

A segunda configuração he o orgaõ da philoproqenie, 
ou amor da prole. Chamam os moralistas Inglezes a 
esta propensão, Storge : o seu orgaõ apparece em uma 
elevação do craneo, uo centro da ponta posterior do ocei-
put : descobrem-se as suas funcçoens observando os cra
neos dos macacos, que saõ mui amorosos le seus filhos. 
He mais conspicuo nas fêmeas do que nos machos, e 
muitas vezes he bem apparente até nas raparigas. Os 
negros saõ amigos de seus filhos, e tem este orgaõ mui 
desenvolvido. Isto explica também a diversidade de sen
timentos nos homens; amando alguns muito os seus filhos, 
e outros mui pouco. 25 mãys que commettêram infanti-
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cidio fôram examinadas pelo D r . Spurzheim, o qual achou, 
que ellas naõ tinham este orgaõ. 

Terceira configuração he o orgaõ de habitação ou dis
posição para residir em certas situaçoens. Este apparece 
mais conspicuo nos animaes do que no homem ; como no 
gato montez, calhandra, águia, &c. He situado no meio 
da. parte posterior da coroa da cabeça : a sua existência 
explica a razaõ porque alguns homens naõ podem subir a 
lugares elevados, ou aos tectos de altos edifícios : ao mesmo 
tempo que outros se aprazem na elevação. 

Quarto orgaõ de adhesaõ ou apego ; esta propriedade 
he mui extensa em sua influencia, nos animaes, e no ho
mem : alguns daquelles sendo sociaes, gregarios, ou soli
tários ; e o segundo mostrando vários gráos de amizade, 
sociabilidade, e apego : o patriotismo pertence a esta fa
culdade, do que a nostalgia be um abuso : as pessoas que 
o naó tem fazem-se anachoretas, heremitas, ou continuam 
no estado celibatario. 

Quinto orgaõ coragem ou propensão para combater ; 
os heroes e grandes guerreiros tem este orgaõ muito mais 
desenvolvido; alguns saõ amigos de brigas, outras saõ 
pacíficos ; até mulheres delicadas algumas vezes brigam 
com grande obstinação; coelhos brigam com as lebres, e 
ganham a victoria, naõ obstante que estas saõ animaes 
maiores. Os antigos parece que conheciam esta configu
ração; porque ella he distinctamente marcada na cabeça 
dos seus gladiadores. He uma prominencia no angulo 
posterior do osso parietal, por detraz da orelha : os caens, 
cavallos, &c. que tem um espaço considerável entre as 
orelhas, saõ dispostos a brigar, ao mesmo tempo que os 
que tem as orelhas junctas uma á outra saÕ tímidos. 

O sexto orgaõ, de destruição, ou propensidade de des
truir, consiste em uma elevação continuada, ou projccçaõ 
do craneo, sobre as orelhas. Esta propensidade pura
mente animal se manifesta muitas vezes nas crianças, que 

G 2 
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se divertem em matar ou atormentar as moscas, gatos, ou 
outros animaes; se uma pessoa cahe, ou tem outro acci
dente ; e o que o observa tem esta propensão, insensivcl-
mente entra a rir. O ü r . Spurzheim refere exemplos 
de boticários, que tomaram o oíficio de carniceiros, para 
satisfazer os seus desejos de destruir a vida ; de merca
dores, que pagaram a carniceiros, para que lhes permit
issem matar os bois, & c ; homens que quebram as mezas, 
cadeiras, vidros, candieiros, &c. quando estaõ ebriegados, 
mostram esta propensão destruidora, a qual, quando naõ 
be acompanhada de benevolência, os impelle a commetter 
assassinios. O Professor apresentou os bustos de todos os 
assassinos, que furam ultimamente executados em Lon
dres ; c todos elles tinham este orgaõ mui prominente ; 
assim também o busto de Madamoisellc Ampere, uma 
Franceza, que matou sua mãy, e duas irmaãs. 

A septima organização de construcçaõ, ou artes mecha-
nicas ; esta propensão he mui conspicua em toda a crea
çaõ animal ; alg*uns animaes, assim como os macacos, 
tem quatro maõs, o naõ edificam ; outros tem somente 
duas, e cora tudo edificam ; os coelhos fazem escavaçoens , 
as lebres, naõ ; ainda que a sua figura hc mui similhante; 
algumas aves edificam ninhos, outras lançam os seus ovos 
em qualquer lugar que acham conveniente. Por esta 
faculdade construem as abelhas as suas células, e os ho
mem edificam navios, c casas ; e fazem todo o gênero de 
instrumentos, desde a enchada e arrado, até o chronome-
tro, e engenho de vapor ; pintam, fazem figuras, gravam, 
cortam pedras, fazem panos para vestidos, & c ; e todas 
as artes da vida civil. Naõ lia faculdade mais activa ou 
mais útil na sociedade ; unida com o orgaõ das mathema*. 
ticas produz o artista que faz os instrumentos mechanicos 
de mathematica; com a musica, o artífice dos instrumen
tos músicos, &c. Apparece geralmente cm uma elevação 
sobre as fontes da cabeça, parallela com a maçaã do rosto, 
c queixo. 
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Oitava '• Orgaõ da avareza ou roubo. Todas as classes 
da sociedade contém ladroens ; até ecclesiastico-, e sacer
dotes, tem mostrado esta propensão ; e acha-se registrada 
a historia de um moribundo, que estendeo a tnaÕ para 
fora da cama, para furtar a caixa de tabaco do seu con-
fessor. Os Jurisconsultos fazem a objecçaõ de que naõ 
pode haver tal faculdade, porque a propriedade he uma 
cousa de convenção humana ; e que as leys, que definem 
o furto, saõ meramente artificiaes; porém o Dr . Spurz
heim responde, que se a propriedade he o resultado da 
sociedade, com tudo o sentimento da propriedade ou da 
posse he inacto, he connato com o amor próprio, tanto os 
animaes como os homens, quer soeiaes quer selvagens, 
mostram igualmente este sentimento de propriedade ou 
possessão ; esta propensão de se apropriar das cousas. 
Um caõ defende o seu osso na casa de seu amo, com mais 
resolução: os homens defendem a sua casa com maior 
obstinação ; o sentimento úomcum, portanto da-lhes cora
gem : daqui vem que esta propensão da avareza he natural , 
ella existio antes de nenhumas convençoens, estas vieram 
ao depois : o abuso desta propensão fez necessárias as 
convençoens e as leys, para prevenir os excessos. Esta 
propensão porém naõ he má em si mesma ; devidamente 
exercitada, he louvável ; porém assim como a bebedice 
he um abuso da sede, assim he o furto, plagiarismo, 
usura, fraude, &c . abuso desta propensão. H e situada 
por detrás das fontes da cabeça, e acima das orelhas. 

Nona : O orgaõ do segredo. As pessoas que tem esta 
propensão descomedida, saõ addictas á mentira, intriga, 
hypocrisia, &c . Os Dramáticos tem este orgaõ bem de
senvolvido • a elle pertence a virtude de guardar segredo, 
que he essencial a uma pessoa de integridade. 

Gênero I I . Sentimentos ou sensaçoens. Depois das 
propensoens seguem-se os sentimentos, que tem alguma 
cousa mais do que meras inclíi:açoens; alguns delles saõ 
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communs aos homens, e aos animaes ; outros saÕ peculiares 
ao homem. 

10m\ OrgaÕ do amor próprio, on orgulho: manifesta-
se em uma elevação no centro da parte mais alta posterior 
da cabeça ; e os seus effeitos no character saõ bem conhe
cidos: seja exemplo o pobre que era demasiado soberbo, 
para aprender algum officio. Ha mais homens do que 
mulheres enlouquecidos pela soberba. 

jimo Qrgaõ da approvaçaõ, ou vaidade. As pessoas 
inclinadas a honras, e applausos, ou que saõ ambiciosas, 
tem projecçoens no alto da parte posterior, e nos lados 
da cabeça. A vaidade he commum a todas as classes de 
homens; he, geralmente, mais commum nas mulheres do 
que nos homens ; e mais mulheres enlouquecem por ella 
do que os homens ; também reyna mais em umas naçoens 
do que em outras. O homem vaõ attende ás opinioens 
dos outros, o orgulhoso considera somente a sua: um 
pergunta a si mesmo i serei eu applaudido, ou censurado? 
o outro satisfaz-se a si mesmo, e naõ cuida de mais nin
guém. 

12mo. Orgaõ da cautella. Este sentimento se manifesta 
por uma prominencia de cada lado da parte superior e 
posterior da cabeça ; induz a duvidar, produz anxiedade, 
medo, irresoluçaÕ, excessiva precaução, dispõem á rae-
lancholia, e daqui ao suicídio. Um homem avança sem 
sem temor, outro em qualquer occasiaõ exclama " cuida
do, cuidado :" este he accautellado e circumspccto. As 
mulheres geralmente tem este orgaõ mais desenvolvido do 
que os homens: este sentimento explica, como um ho
mem pode ser timorato, e ao mesmo tempo corajoso. 

13™°. O Orgaó" de benevolência, no homem, e man
sidão nos animaes, se manifesta por uma elevação no 
centro da parte superior da testa no homem ; e, nos ani
maes, por uma elevação central entre os olhos e orelhas. 
Produz nos homens bondade, humanidade, liueralidude, 
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equidade urbanidade, c charidade christaã : nos brutos 
indica a sua mansidão e uatureza branda. 

Oa sentimentos precedentes saõ communs a todos os 
animaes. Até aqui naõ se propôs uenhura systema phylo-
sophico, que indicasse suíricienteraente a linha de demar
cação entre os homens, e os brutos. Os animaes tem 
todas as faculdades primitivas dos pbilosophos; percep
ção, memória, juizo, e imaginação: algumas pessoas as 
tem negado aos últimos ; mas elles sonham assim como os 
homens ; logo imaginam. Dos sentimentos peculiares 
aos homens, o primeiro he a religião, que se indica pela 
configuração 14a.; ou orgao" de veneração. A religião 
existe em todos os paizes e condiçoens da existência hu
mana. Tem-se observado, que as pessoas, que tem a 
cabeça calva, saÕ religiosas; porém as mulheres raras 
vezes saõ calvas, e com tudo tem mais religião do que os 
homens. Os artistas tem pintado todos os sanctos e chefes 
de religião com cabeças altas. Christo deve ser repre
sentado com todas as faculdades, próprias do homem, 
mui elevadas, e as que saõ communs aos animaes, mui 
abatidas ; o o cabelo fluetuando para baixo por ambos os 
lados da cabeça. Religião he um termo mui geral para 
o sentimento, que se manifesta por esta desenvoluçaõ orgâ
nica; porque naõ inclue benevolência, e as virtudes mo
raes: muitos homens devotos e pios tem existido sem 
benevolência, nem justiça, nem honestidade moral; e men
tem, enganam, e defraudam outros. Como este sentimento 
venera c respeita, e se dirige especialmente para o creador 
de todas as cousas, he assim propriamente denominado.— 

14*. Orgaõ de veneração". Vê-se no centro da parle 
superior da cabeça antes do orgaõ do orgulho. Porém 
ainda que o homem seja dotado deste sentimento, nem por 
isso he desnecessária a revelação. A religião existio entre 
todos os homens, muito antes da revelação ; e muitas 
naçoens ha ainda sem ella; c com tudo o sentimento de 
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veneração até para as obras de suas próprias maõs, para 
gatos, caens, & c , existe entre os povos mais selvagens. 
O homem deve ser preparado para receber a revela
ção : naõ se dá esta aos animaes que saÕ incapazes de 
receber esta dádiva. O que he destituído deste orgaõ 
nunca pode conceber como os homens possam venerar a 
Deus, de quem se sabe taõ pouco : pode-se raciocinar, e 
representar a tal homem, sobre matérias de religião, e 
belezas da sanctidade, mas elle nunca pode sentir ou com-
prehender o sentido dos argumentos. Se elle naõ somente 
receita a practica da piedade, porém mofa de toda a reli
gião, somente se condemna a si, e prova a sua inferiori
dade aos outros homens, na falta deste sentimento. As 
suas acçoens saõ como as de ura cego, que deve concluir 
que naó ha tal cousa, que se chama luz, em existência ; 
porque elle nunca pôde comprehender perfeitamente a 
natureza da visaõ : assim também o outro naõ pode julgar 
da religião ou veneração. Na verdade naÕ se pode ensinar 
sentimento algum. 

15*. Orgaõ de esperança, e fé; he manifestado por 
uma elevação de cada lado do orgaõ da veneração ; per
tence á religião. Ha no homem um sentimento de fé ; as 
faculdades saõ dadas para o uso desta vida ; e esperança 
mantida vem a ser fé. A esperança he mixturada com 
alguma cousa mais do que mero desejo: muitas pessoas 
estaõ cheias de esperança, e se descuidam das cousas 
deste mundo, na esperança dos gozos da vida futura: saõ 
crédulos, enthusiastas : alguns tem fé, e naõ benevolência; 
outros beuevolencia, e naõ fé ; e alguns saõ devotos, em 
rezar as suas oraçoens, e com tudo naÕ tem fé, justiça, 
nem benevolência. 

16°. Orgaõ ideal, ou da poesia. He conspicua uma 
proininencia acima das fontes, nas testas de Milton, 
Shakespear, e todos os grandes poetas; mas falta em 
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Locke, e outros philosophos. Por commum opinião do 
gênero humano, o poeta se diz, nascer poeta ; elle 
tem uma maneira de acçaõ peculiar: vê os homens 
e o mundo, como deviam ser, e naõ como saõ: he sem
pre exaltado e elevado, e por esta continua exaltação 
apparece, por assim dizer inspirado. Os poetas que 
comtemplam objectos desta maneira ideal, tem este orgaõ; 
que he taõbem útil aos artistas, porém muitas vezes nocivo 
a homens, que tem todos os seus sentimentos exaltados por 
esta incessante acçao da imaginação. Ha escriptores em 
proza cuja dicçaõ he inteiramente poética ; porém todo 
aquelle que escreve de maneira socegada, e raciocinando, 
naõ he poeta. 

17° Orgaõ da rcctidaõ. O homem tem um sentimento 
particular do justo, e do injusto, direito, e torto ; ne
nhum animal inferior tem esta faculdade, que con
stitue a consciência. Ha porém algumas pessoas, que 
realmente naõ tem consciência: os fanáticos saó desta 
descripçaõ : agradam-se dos seus próprios conceitos, e 
naõ podem conceber como toda a demais gente naÕ seja 
de sua opinião. Nenhuma faculdade inferior tem con
sciência alguma; porque ella pertence ao sentimento 
da rcctidaõ. Christo he o único legislador que fundou 
todas as suas leys sobre o sentimento da justiça abso
luta. 

18°. Orgaõ de resolução ou firmeza : este he o ultimo 
dos sentimentos, e fixa todos os outros, na parte superior 
da frente da cabeça. Quem tem este orgaõ, resolve e 
persiste na sua resolução : he um homem resoluto, e pode-
se confiar nelle. Observem-se as pessoas que argumen
tam, e nunca se daõ por convencidos, c se descubrirá esle 
orgaõ antes do outro rie orgulho. He essencial á integri
dade do character: o seu excesso degenera em teima; 
a sua falta mostra hesitação e instabilidade. 

Ordem II . Intendimento, ou iutellccto. Gênero I 
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Conhecimento, ou percepção. A faculdade de conhecer 
nos informa do mundo ex te rno ; começa com os cinco 
sentidos. Os philosophos erram em crer, que naõ ha 
nada no espirito senaõ o que se tem recebido pelo meio 
rios sentidos. Todas as propriedades saõ internas : os 
sentidos externos saõ somente os meios porque o espirito 
interno obra no corpo. Todos os sentidos saÕ dobles : ha 
dez orgaõs, e comtudo a consciência he uma única. N o 
estado morboso, provavelmente, he dup la . Vemos com 
dous olhos, mas olhamos só com um : ouvimos com dous 
ouvidos, mas so escutamos com um. A maior parte ria 
gente olha com o olho direito, que muitas vezes he maior 
do que o esquerdo; saõ mais communs as moléstias no 
lado esquerdo do que no direito ; os carcundas, quasi 
sempre o saõ do lado esquerdo. Os sentidos recebem im-
pressoens, mas naõ produzem percepçoens. Algumas pes
soas tem conhecimento quasi universal, e com tudo naõ 
pensam profundamente. Os Francezes saõ distinguidos 
por este brilhantissimo. 

Esta faculdade pertence ao 19°. orgaõ da individuali

dade ; porque ella lembra os factos e objectos, aprende c 

conhece as cousas ; porém esquece as datas, assim como 

as crianças faliam em substantivos, e verbos infinitos. 

Este orgaõ se manifesta em uma elevação continuada 

sobre o naris c sobrancelhas; descobre a razaõ porque 

a lgum animaes podem ser domesticados, e outros naõ. 

22°. Orgaõ da forma. Alguns animaes saõ attentos em 

aprende r ; algumas pessoas se lembram facilmente das 

caras : tem os olhos separados, e puchados para baixo • 

as abelhas distinguem as da sua colmea ; os caens e ele-

phantes lembram-se dos seus amigos e inimigos : esta 

faculdade pertence ao orgaõ da forma, que he differente 

do seguinte :— 

2 1 " . Orgaõ da grandeza ou estatura : assim como um 

se refere á forma, assim 'o outro diz respeito as dimen-
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soens dos objectos : estes estaõ situados no angulo interior 

do olho. 

22°. Orgaõ do pezo, está quasi no mesmo lugar ; pela 

ultima faculdade se alega um orgaõ dist incto; porque 

temos um poder ou faculdade de pezar independentemcnie 

do sentido de a palpar. 

23°. Orgaõ da còr; he nma elevação continuada e 

arqueada sobre o espaço médio entre as sobrancelhas, que 

da á face um aspecto jovial. He essencial aos artífices, 

alfaiates, & c ; e he mais commum nas mulheres do que 

nos homens ; e aquellas sobre sabem nos coloridos. 

24°. Orgaõ do espaço, apparece em duas elevaçoens, 

sobre o canto interior das sobrancelhas, que distingue os 

viajantes, &c. Esta faculdade nos abilita a explicar 

como os caens, e outros animaes, acham o seu caminho 

para voltar de um paiz riistante a suas casas : he o mesmo 

impulso que dirige a emigração rios pássaros, &c . o senti

mento rie symetria, payzagem, & c . pertence a esta facul

dade. 

25°. Orgaõ de ordem: uma elevação comprida ao 

iongo das sobrancelhas, ou a sobrancelha promínente 

na parte exter ior : a limpeza pertence a este amor da 

ordem. 

26° . Orgaõ de tempo, hc situado acima do da côr ; he 

a faculdade dos chronologistas, e refere-se aos aconteci

mentos e factos. 

27°. Orgaõ dos números, se manifesta na extremidade 

exterior da sobrancelha, que deve ser mais baixa e mais 

prominente do que na extremidade interior. Esta he a 

faculdade dos mathematicos, e apparece em Newton, 

Buxton, Pitt, &c. 

28°. Orgaõ de tom, ou musica ; he uma elevação com

prida da fonte até o cimo da cabeça : nem o ouvido nem 

a voz saõ suficientes para 0 talento musico : os homens 

ouvem assim como as mulheres, com tudo nem todos 

H 2 
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cantam : um tem boa voz, e naõ tem talento para musica ; 
outro tem talento musico, e naõ tem voz. 

29°. Orgaõ da linguagem, he situado nos olhos, aonde 
a palpebra inferior apparece como inchada. Olhos gran
des indicam boa memória. Explicando esta faculdade, o 
Dr. Spurzheim refutou a opinião, que ha em França, de 
que o homem he incapaz de pensar, sem o uso das pala
vras ; provou, que os animaes tem uma linguagem natural, 
como os homens tem uma artificial : tem havido caens, 
que tem sabido até tres linguas: um caõ sabe quando seu 
amo está enfadado, mas naõ quando está namorado : sem o 
mesmo sentimento naõ pode haver comprehensaõ. Al
guns naõ podem aprender linguagens nem signaes: he isto 
um idiotismO parcial: outros podem fallar, quasi sem ter 
lingua. O juizo he considerado como o único modo de 
acçaõ ; assim como o prazer e dôr saÕ considerados modos 
de sentir. 

Gênero I I . Faculdades de Reflexão' .* os philosophos 
lhe chamam razaõ, e ás do conhecer, entendimento. Os 
animaes tem entendimento e razaõ, porém em gráo inferior: 
o homem he mais do que um animal; elle usa factos; um 
estabelece um facto, e fica satisfeito; outro deduz uma 
analogia similhante ; e convence todos os que o ouvem. 
Os homens que só attendem a factos tem a testa prominente 
na baze, ou acima das sobrancelhas ; os homens que argu
mentam por analogia e parábola, tem uma prominencia 
como uma pyramide invertida no cimo da testa. Os pre
gadores populares tem este orgaõ bem desenvolvido; e as 
parábolas e similes, que elles tem adoptado, saõ os melhores 
meios de communicar o conhecimento ao vulgo. Esta 
faculdade composta forma o seguinte :— 

30°. Orgaõ da comparação. As duas prominenciag 

que se acham algumas vezes nas extremidades da teBta, 

chama o Dr. Spurzheim. 
SI". Orr/aõ da causalidade; ou a fauldade que examina 
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a relação entre a causa e o effeito, assim a elevação do 
centro compara, ao mesmo tempo que a dos lados reflecte 
sobre a causa c o effeito. Todos os artistas e mechanichos, 
e toda a excellencia em qualquer arte ou sciencia, he aju
dada por esta faculdade de causalidade. Os espíritos phi-
losophicos tem o orgaõ da individualidade, ou de factos e 
analogia, ou relação entre causa e effeito : isto he, de co
nhecer, de comparar, e de examinar a causa. 

32°. Orgaõ do engenho, manifesta-se por uma prominen-
cia acima das fontes: os engenhosos tem um modo peculiar 
de comparar: o engenho hc algumas vezes falso; com 
tudo sempre estimula ao riso quando produz graça enge
nhosa. Os gracejos, ridículo, ironia, &c, pertencem a esta 
faculdade. 

33°. Orgaõ da imitação, he o ultimo ; esta faculdade 
hede muito maior extensão doque geralmente se suppoem : 
extende-se alem dos limites rie actores do theatro; ella he 
necessária aos artistas, e escultores, para produzir a expres
são. As crianças obram muito por imitação ; e a maiori
dade do gênero humano passa toda a sua vida imitando os 
outros, sem reflectir por si mesmo. Esta faculdade naõ 
pertence a algum dos quatro gêneros, em que se divide o 
espirito ; mas obra sobre ellas todas. O seu orgaõ he uma 
elevação de cada lado da benevolência no cimo da testa. 

Taes saõ as faculdades primitivas do espirito, segundo 
o professor Spurzheim. O seu systema he fundado sobre 
factos e experiência ; próve-se que os factos saÕ falsos, e 
elle ja naõ pode existir; porém se naõ saõ equívocos, antes 
sim demonstrativos, e verdades phisicas, entaõ exigem uma 
admissão universal. O Dr. Spurzheim acerescentou tres 
orgaõs ao numero proposto por Gall, sendo necessário 
multiplicar 03 orgaõs até que todas as faculdades primitivas 
pudessem ser explicadas. 

Temos agora 33; e como as letras do alphabeto saÕ 
sufficientes para a lin°*ua°*em, assim também podem estes 
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ser para indicar as faculdades humanas. O homem he um 
ente determinado ou limitado; a educação naÕ pode fazer 
o seu character, porque todo o mestre sabe, que as facul
dades saÕ innatas ; quem naõ tem olhos naõ pôde ver, 
como diz a escriptura. A educação, porém, he necessária 
para por as faculdades em acçaõ, para as cultivar, ou diri
gir, ainda que as naõ possa crear. O gênio nasce. Ne
nhum sentimento se pode aprender pelo entendimento: 
este, e ordem, podem existir sem bons sentimentos : outros, 
sem et ande gênio, tem bons sentimentos; daqui vem a 
razaõ porque algumas pessoas parecem fracas em um par
ticular em naõ cm outro. Os orgaõs de todas as faculdades 
estaõ situados junetos ; e como elles tem uma influencia 
niulua, as faculdades de reflexão, e de conhecimento ; as 
propensoens, e os sentimentos saÕ respectivamente contí
guos. As ficuldades peculiares aos homens oecupam 
nma mui pequena parte da cabeça ; as que saõ communs 
aos homens e aos animaes oecupam uma parte muito maior. 
Os termos affeiçaõ, paixaõ, memória, &c, naõ saõ factos mas 
unicamente nomes de modos das faculdades primitivas, 
da mesma sorte que quietaçaÕ, temperança, &c. somente 
explica os differentes gráos de actividade na faculdade. A 
paixaõ he o mais alto gráo de actividade de qualquer 
faculdade ; assim um homem inclinado á musica, á pin
tura, &c. gosta apaixonadamente destas artes. O prazer, 
ou o estado de satisfacçaõ nem indica a faculdade, nem a 
sua actividade; he somente um modo de actividade. Um 
homem religioso satisfaz-se, e se apraz com a religião. Uma 
faculdade naõ occupada esta descontente, e desagradada; 
daqui vem que os homes se naÕ acham satisfeitos, e lhes 
desagrada tudo que naõ emprega a suas faculdades; ou, 
na phrase social, (í aquillo por que elles naõ tem gosto." 
A sympathia e antipatbia depende desta congenialidade. 
Toda a faculdade deseja ser satisfeita; daqui vem que as 
differentes pessoas gostam daquillo que lhes he conforme ; 
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c se desgostam com o que he contrario ao seu modo de 
sentir, e pensar. Algumas faculdades saõ eminentemente 
sociaes, como a affeiçaõ, charidade, &c; outras saõ o con
trario» como o amor próprio, o orgulho, &c. Huma 
pessoa charitativa prefere a gente branda, e de bom cora
ção; as pessoas orgulhosas e interesseiras naó somente 
•bhorressem umas ás outras, mas saõ lambem abhorrecidas 
da gente que tem sentimentos differentes : assim, cada um 
syrnpathiza com aquelles, em cuja sociedade acha que se 
satisfazem as suas faculdades; e a antipathia será propor
cionada á falta desse gozo. A affeiçaõ he somente appli-
cavel ao modo de actividade, c pertence ás propensoens. 
Nenhuma faculdade peculiar ao homem pode ser irritação; 
a raiva he somente o modo de accaõ, ou affecçaõ ao com
bate; a anxiedade e tristeza pertencem á cautella; a 
compaixão á benevolência: os zelos originam-sc na ava-
rezaeamor próprio; noaraor, sedizcm respeito ás mulheres, 
ou na opprovaçaõ, se a causa he falta de louvor : a inveja, 
saõ os zellos com benevolência ; a vingança, a actividade 
de comabter, sem benevolência ; a vergonha he uma affec
çaõ composta, que resulta do amor próprio, e approvaçaõ. 
O ódio he uma affecçaõ desagradável de todas as faculda
des. A attençaõ naõ he uma faculdade, mas a actividade 
de uma. Nos naõ podemos chamar sempre a attençaõ. 
A percepção he o conhecimento de um objecto levado ao 
cérebro : a reflexão reproduzindo esta percepção constitue 
a memória: um lembra-se dos nomes, outro dos números, 
o terceiro das formas, &c. cada individuo tem o seu gê
nero particular de memória. Os homens, que reflectem 
lembram-se melhor do que aquelles que naõ reflectem : he 
este o effeito da mutua influencia das faculdades. A per
cepção he o primeiro gráo de actividade ; a memória o 
segundo : a differença entre memória e lembrança, he, que 
nos nos lembrarmos de um facto, sem termos memória stiffi-
ente para repetir as circumstancias : a imaginação he o 
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terceiro e mais alto gráo de actividade. O juizo he a re
lação entre as faculdades de conhecer, e os objectos exter
nos ; naõ he um gráo mas um modo de actividade, e existe 
era todos os gráos : achando-se um bom juizo sem boa 
memória, e vice versa. Toda a faculdade intellectual tem 
um juizo; mas nós applicamos principalmente o termo às 
faculdades de reflexão, que saõ mais activas. As propen-
sidades internas no homem, saõ o instineto nos animaes. 

As Liçoens 13*., e 14a., fôram dedicadas a illustrar a 
influencia mutua das faculdades; c direcçoens ou regras 
para os estudantes aprenderem e melhorarem este systema 
phisiognomico. Como todas as leys superiores governam 
as inferiores, em toda a natureza, consequentemente a parte 
animal do homem; isto hc, as faculdades communs aos 
homens e aos animaes brutos, devem ser governadas pelas 
faculdades peculiares aos homens somente. 

O professor mostrou que a liberdade humana consiste 
na escolha dos motivos ; que com esta escolha principia o 
bem e mal moral; que se ordena a virtude, por exemplo 
" amarás a Deus," e se prohibe o vicio, como Ci naõ ma-
tarás" ; e que alguns homens cumprem com a ley, mesmo 
sem a ley; porque nelles he pequeno o animal. O Dr. 
Spurzheim explicou miudamente grande numero de factos 
e circumstancias, para ellucidar a diversidade dos charac-
teres humanos, e fazer claros os phenomenos do espirito 
humano, e taõ definitos e familiares como os das sciencias 
phisicas. Traçou a mutua influencia das faculdades, e 
mostrou retratos de homens, que tinham a faculdade da ve
neração, mas sem energia, ou poder de reflectir ; que fô
ram crédulos, supersticiosos, e promptos a venerar um pe
daço de páo por um Deus: outro de uma cabeça de um 
Inquisidor, que da mesma forma tinha veneração sem be
nevolência ou justiça; com o orgaõ da destruição alta
mente desenvolvido; matava gente para gloria de Deus: 
outro tendo esta faculdade, e avareza, seca benevolência, 
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naõ furtaria n'uma igreja, nem corametteria sacrilégio; 
porém roubaria na estrada um infeliz de toda a sua pro
priedade. Um ladrão que tinha benevolência, mas naõ 
veneração, roubou a igreja, observando que isso naõ fazia 
mal a ninguém. Tractando do character nacional e lin
guagem, observa-se que os Francezes tem individualida
de, porém naÕ analogia ou comparação: os seus discursos 
começam sempre com o facto, ou nunca com a causa; 
dizem, isto ou aquillo acontecco ; porém nunca porque 
foi desta ou daquella sorte. O Francez tem sempre pre
zente a côr. Os homens modestos tem benevolência, cau
tclla, e pouco amor próprio: os homens cândidos tem todas 
as faculdades superiores, justiça, benevolência, &c. o que 
nunca abaixa a cabeça tem amor próprio, destruição, c 
firmeza. 

Leitura 15". Foi esta liçaõ destinada á segunda parte 
deste systema, as expressoens externas da actividade das 
faculdades. O Dr. Spurzheim chama a isto Pathognomia, 
ou linguagem natural. Em toda a natureza a faculdade 
he conforme á acçaõ, c a acçaõ á faculdade; e o movi
mento ou gesto está sempre em direcçaõ com o orgaõ pe
culiar, ou faculdade em acçaõ, quer elle esteja situado 
para baixo ou para cima, ou para o lado: a vaidade he 
aeria, delicada, attenta: o orgulho rigido, levantado, re
servado, descuidado, &c. ; as faculdades de reflexão rc-
tiram-se da bulha, fecham os olhos; para nos lembrarmos 
sempre esfregamos os olhos. A phisiognomia (em accusa
do alguns indivíduos de crueldade ; porém a verdade na
tural nunca pode ser damnosa. Deve-se estender a todos 
a indulgência, e quem conhece o homem melhor, he mais 
indulgente do que quem o conhece menos. 

As Leituras 16, e 17, consideraram a educação, os ef
feitos da phisiognomia na sociedade, os meios de formar 
os horaents, e melhorar as leys criminaes, e estabelicimen
tos penaes das naçoens. Quanto á educação, o Dr. Spur-
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zheim insistio muito no bom exemplo, na necessidade de 
ensinar pelo exercicio todas as boas propensoens c senti
mentos, assim como todas as faculdades intellectuaes, nas 
escholas, c prevenir o exercicio, ou, se possivel for, o co
nhecimento rias más. Os criminosos devem ser classifica
dos, e associados com os que tem as virtudes oppostas no 
maior gráo, demancira que as suas propensoens boas se 
possam despertar, e as suas más se possam adormercer e 
por em descanço. A baze rie todas as acçoens moraes 
consiste cm submetter as faculdades animaes ás humanas : 
o homem deve dirigir, e o animal executar. Finalmente 
o Professor mostrou, que, naõ somente indivíduos, mas até 
naçoens inteiras se podiam melhorar. Adopte-se com o 
o homem o mesmo methodo, que se tem empregado com 
bom successo cm melhorar as plantas e os animaes domés
ticos : melhore-se a sua constituição phisica. Ser livre de 
moléstias hereditárias se tem sempre julgado cousa desejá
vel; assim como ha taes moléstias, assim ha também or
ganização hereditária. Animem-se os casamentos mútuos 
entre os que tem pouco do animal, e muito das faculdades 
humanas; desanimem-se os casamentos, logo que o animal 
tem a ascendência. Este he o único modo de melhorar a 
espécie humana. 

O que fica dicto hc um breve esboço destas singulares 
liçocns, que attrahiram tanta attençaõ em Londres. O 
Professor Spurzheim vai a publicar uma vista geral do seu 
systema Phisiognomico, em um volume illustrado com es
tampas, e pela grande variedade de novas e interessantes 
observaçoens, sobre a natureza e operaçoens do espirito 
humano, provavelmente será taõ popular como 09 bem 
conhecidos " Fragmentos de Phisiognomia" de Lavater. 
Elle certamente offerece algumas novas vistas das funcço
ens intellectuaes, ministra explicaçoens amplas de muitas 
expressoens do Novo Testamento, que tinham quasi cessa
do de ser intelligiveÍ9, e no seu todo he, pelo menos, digno 
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do mais serio e deliberado exame, de todos os philosophos, 
mestres da religião, e amigos do melhoramento geral do 
homem em sociedade. 

Será necessário accrescentar, que as descubertas do Dr. 
Spurzheim, em anatomia, saÕ anda mais distihctas e im
portantes, do que as suas novas vistas da philosophia in-
tellectual, e que a sua reputação, como phisiologista e na
turalista, he maior do que como moralista. As suas in-
dagaçoens tem dado maior interesse ao estudo da anthro-
pologia. 

MISCELLANEA. 

Discurso sobre os systemas da Arrecadação dos Dia
mantes. 

(Continuado de Vol. XIII. p. 820.) 

Systema de Arrecadação Diamantina pela mineração 
franca, e livre, comprando Sua Magestade os Diaman
tes aos Mineiros, que os exlrahirem. 

J T O R este methodo, único para o estado prezente das 
terras diamantinas, vem as utilidades seguiutes. Ia. Cessa 
o risco da assistência dos 240, ou 100:000.000 reis, tira
dos do quinto para o trabalho da administração. 2a. 
Cessa o augmento annual da divida passiva contrahida 
pela Real Fazenda. 3'. Fica o extravio vedado. 4a. A 
entrada dos diamantes nos Reaes cofres, para se lhe dar o 
valor, que o tempo, e a occasiaõ pedir. 5 a . A occupa
çaõ necessária a milhares de indivíduos, que prezente-
mente a naõ tem. 6 \ O augmento do commercio, muito 
mais extenço em proporção das necessidades para a mi
neração. 7a. A agricultura, c população auginentada; 
porqueos meios animam as alianças,que a pobreza repugna 

i 2 
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8". Finalmente, a extracçaõ de oiro vedado ate agora 
por causa dos diamantes. 

He necessário ampliar todas estas utilidades para que 
naõ passem por pa r adoxos : a I a . e 2 a . uti l idade pro-
vaõ-se por si mesmas, por quanto, assentado o preço 
porque Sua Magestade deve comprar o quilate de dia
mantes, calculado sobre o valor actual da Europa , e 
sobre o lucro do mineiro, que o extrahe no Brazil, fica 
sem risco o capital empregado. A 3\ parece impossível, 
mas examinada seriamente fica verdade:ra : o mineiro, 
ou faiscador, tendo certo o lucro na compra, que Sua Ma
gestade faz dos diamantes, naõ se arrisca a perder tudo, 
l iberdade, e fazenda : alem disto o mineiro naÕ hé quem 
faz o extravio ; os negociantes das Praças de commercio, 
os cobradores d'estes, os comboyeiros, e Mascates saõ os 
canaes, por onde elle corre ; pa ra estes ficam as leys em 
seu vigor, nem há que temer d'elles, logo que tem con
corrente as compras, qual hc a Fazenda Real ; o gênero 
naõ lhe faz conta por um preço médio com o r i sco : uma 
prova desta verdade hé o que acontecia no tempo dos 
contractos. Os extraviadores preferiam na venda aos 
Contractadores, tanto porque estes lhes pagavam melhor, 
como por evitarem o empate do seu dinheiro remetendo os 
Diamantes, esperando as vendas nos portos do Mar, ou 
na Europa , e correndo infinitos riscos antes, e depois da 
sua disposiç, õ. * Se os acontecimentos passados aíiançaõ 
os futuros, deve-se esperar agora o mesmo que entaõ : ainda 
quando senaõ evite todo o contrabando, nem por isso 

* O ultimo Contractador vindo ao Sabará tirar a rezidencia ao Ou

vidor Manoel Antônio das Povoas passuu letras de 6:000.06)6, preço 

d_- doze diamantes de dezoito quilatescada um, que comprou n'atjiiella 

Villa : o rccsmn comprou nas Congonhas oitenta oitavas de diaman

tes, que tanto os primeiros, como os segundos eraõ extraviados dos 

serviços do Contracto. Há mais factos desta natureza, que escuzo 

de patentear. 
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deixa de utilizar-se a Real Fazenda por uma via indirecta ; 
por quanto o extraviador naõ faz esta negociaç iõ clandes
tina para o thezourizar ; o producto ri'clla hé empregado 

em fazenda, e gêneros, que vaõ pagar direitos nas Alfân
degas, augmentar o commercio nacional, retrocedendo 
com os lucros. A 4a. utilidade hé uma conseqüência 
d'esta. A 5*. hé uma occupaçaõ necessária a milhares de 
indivíduos, que prezentemente a naÕ tem ; ja se vêe, que 
todos os que foram expulsos, Feitores, ou Escravos, entraõ 
na mineração, serviço cm que tinhaõ sido creados, e se 
elles precizamente, como fica mostrado, haõ de entrar na 
mineração clandestina, por effeito daquella ordem de 6 de 
Março, que utilidade pode compensar a de fazer homens 
innocentes, c úteis á sua Pátria, tirando-os do estado de 
réos, e de Mineiros clandestinos pelo methodo da minera
ção franca e livre ? A 6a., hé a liderdade do commercio : 
na Administração era restricta, e limitada esta liberdade a 
certo numero de loges, e Tabernas, cujo numero se naõ 
podia alterar, nem exceder por um effeito da determinação 
do § 33, do Alvará de 2 rie Agosto, de 1771 : esta limita
ção á certos indivíduos previligiados deve ser abolida : 
logo que um vassallo hé benemérito, deve gozar, queren
do, de todos os direitos, e vantagens da Sociedade, cm que 
existe : as excepçÕes saõ odiozas, e prejudiciaes. A 7a. 
utilidade tem por objecto a agricultura, e população ; pe
lo que pertence a primeira sabem todos, que o cultivador 
trabalha á proporção da extracçaõ dos seus gêneros ; se 
lhe naõ considera venda, limita-se ao necessário, e á um 
pequeno sobrecelente para os cazos fortuitos : se tem ex
portação certa, calcula sobre cila o augmento do seu tra
balho e lavoira ; ora havendo, pela faculdade de minerai", 
muito maior nuuiero de gastadores, vem por conseqüência 
a haver muito maior consumo de gêneros, c uma cultura 
mais extença. 

Pelo que respeita a população, ninguém ignora, queapo-
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breza hé um obstáculo ao seu augmento, fallo nos Povos 
civilizados, c que naõ tem ley contra os celibatarios: o 
homem sem paixaõ, naõ se decide a tomar um estado, em 
que prevê maiores precizoens, e necessidades ; a sua po
breza ja lhe hé oneroza ; como h a d e querer augmentalla 
pela mulher, e filhos ? O espirito do horqem tem forças 
para afrontar a mizeria, e necessidade própria, mas naÕ re
siste certamente, quando vêe acometidas por este flagello 
pessoas, que ama com ternura : portanto a repartição das 
Terras Diamantinas bem conduzida, dando meios de sub
sistência a mais de mil familias, faz outro igual numero 
de subdivizoens a favor dos seus dependentes. 

A 8a., e ultima utilidade hé relativa ao quinto do oiro. 
Naõpromelto um augmento exaggerado ordinariamente pe
la imaginação de muitos enthuziastas, que veêm sempre em 
ponto grande as fortunas futuras ; hé verdade que o paiz 
foi muito abundante deste metal, e que os contractos, e ad
ministração naõ aproveitaram como podiaõ, e deviaõ esta 
riqueza ; mas hé certo taõbem, que extrahiram muito, e que 
a administração até ao anno de 1794 minerou 449:851|,3 : 
mas como o> montes estaõ intactos por ter sido a minera
ção até o prezente nos rios, podem as matrizes desta ri
queza ser descobertas, e a mineração futura muito mais 
importante. 

Naõ he só a demarcação Diamantina a que padece em
baraço da extracçaõ do oiro. O rio Claro cm Goyaz, e 
alguns cm Matto-grosso taõbem estaõ vedados por haver 
nelles diamantes ; á todos se deve estender a faculdade da 
mineração, e todos devem concorrer no tempo presente 
para as necessidades urgentes do estado. Nestes lugares, 
em que naõ há estabelecida uma administração de diaman
tes, devem estes ser avaliados, pagos, e arrecadados pelas 
Juntas ria Real Fazenda, como qualquer outro negocio da 
sua inspecçaõ ; e remetido com os quintos daquella capi
tania nas oceasioens do costume. 
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Naõ devo passar em silencio, nem tractar de quimerioa 

a esperança de uma útil, e nova descoberta phisica, rie 

que ha' muitos indícios, e factos, que a approvaó . Todos 

sabem que na Azia saõ os diamantes mincrados nas suas 

matrizes, ou nos montes, o que vale o mesmo : no Br izil 

pelo contrario, tem sido exfrah/dos dos rios, c lugares 

próximos por aonde elles correram, c que de ixaram; ja 

porque as suas águas, e correntes profundaram os seus lei

tos, e canaes, j a porque os obstáculos, e cataractas, que 

faziaõ elevar as suas águas se d iminu í ram; ja por outras 

convulsoens phisicas, que o inundo tem experimentado 

cm diversas epochas : a prova disto hé acharem -se on dia

mantes misturados sempre com o cascalho, que naõ hé 

outra coiza mais, do que pedras, cristaes, que pela sua 

figura mostraõ com toda a certeza terem sido arrojados 

por um liquido, e que no movimento de rotação tomaram n 

figura espherica, que se lhe acha, e que naõ tinhaõ na sua 

origem; a pedra hé sempre irregular, o cristal hé sem

pre sexagono, portanto a forma, que se encontra no cas

calho hé accidental, e por accidente foraõ arrojados, bem 

como os diamantes, das suas matrizes, que existem nos 

montes : estas matrizes hé que podemos ver descobertas 

pelo systema da mineração franca, e livre, o que naõ pode 

acontecer na administração, porque o temor de passar por 

maõ do administrador, e rie arriscar serviços naõ deixa 

lugar á tentativas : a natureza hé a mesma por toda a 

parte na fabrica das suas producçoens ; porque razaõ ha rie 

diversificar esta fabrica na Azia e no Brazil? Aqui ja 

vimos alguns signaes; tem sido descobertos muitos, e bons 

diamantes nas serras, e montes elevados, mas faltaram os 

exames, e exeavaçoens profundas para verificar a minha 

conjectura, que deixo ao tempo, e liberdade da minera-

Ç a ° . A do oiro teve os mesmos principios, progressiva

mente passou dos rios aos lugares vizinhos, a que deram o 

nome de Tabuleiros, quando a terra era igual, de Grupia-
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ras, quando cila t inha rieclive, daqui subio para os mon

tes, aonde hoje se faz com maior uti l idade, e artificio. 

N a d a mais resta na exposição do meu systema, do que 

calcular o valor dos diamantes pelos seus quilates, e pezo, 

para mostrar o preço porque Sua Magestade os deve 

pairar ao mineiro : este calculo naÕ hé cercbrino, mas 

assenta no preço geral da Europa , e para elle consultei 

Luiz Jozé de Brito, o homem mais in te l igente nesta ma

téria, que actualmente conheço, que me deo a sua tarifa 

tios valores, tal , como aqui se vê : hé verdade que as mi

nhas idéas a este respeito naõ eraõ muito distautes das 

suas, mas faltava-me a certeza dos valores no paiz estran

geiro, c ignorava, como ainda hoje ignoro, o preço por

que Sua Magestade tem contractado a venda com os di

versos compradores, ou commissarios. 

Os diamantes que se exírahem por couta de Sua Mages

tade vem da America divididos cm 4 loltes, ou grandezas ; 

a conrespondencia que pelo ordinário se acha nestas pe

dras , hé rio 2 o . lottc ao I o . , como de 2 a 1 ; do 3o . ao 2a., 

como de 3 a 1 ; c do 4". ao I o . , como de 7 a 1 : e custaó 

a Sua Magestade calculada a despeza de uns annos por 

outros a 600.487 réis por quilate. Destes 4 lottes (naó 

entrando as peritas de 6 quilates para cima, porque estas 

tem valor separado, e de cada um sobre si segundo o seu 

tamanho, ) dá ao p r ime i rodéz grandezas diversas, que saÕ 

do Io . lotte 2 ; do segundo 2 ; do 3°. 3 ; do 4".- 3 , como 

se mostra do M a p p a , N ° . 3 , em que vaõ assignaladas as 

grandezas , que entraõ em cada separação. Destas déz 

qual idades , depois de escolhidas, e lottadas nas propor-

çoens competentes hé que em Hollanda se formam as par

t idas, que de ordinário se vendem a 33 florins por quilate, 

que regulada a variação dos câmbios poderá fazer 11.000 

réis . 

Es te hc o preço de Hol l anda ; o da Fazenda Real hé 

como fica dicto de 6.487 réis ; mas com a differença, que 
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hé pelos diamantes, como sahem da Mina, e aquelle hé 
pelos diamantes escolhidos, e lotíados. Destes dois preços 
sahe um médio, pelo qual a Fazenda Real deve pagar o 
quilate de diamantes ao mineiro, e vem a ser a razaõ de 
5.160 réis, no qual vem a lucrar a Fazenda Real 1.327 
réis por quilate, como fica mostrado ; e este preço emba
raçará infalivelmenfe a tentação do mineiro para deixar 
de o vender ao cxtraviador, e preferir a Fazenda Real n 
todo e qualquer comprador. 

Supponrio a extracçaõ annual, pelo methodo da minera
ção franca, ser de duas mil oitavas de diamantes, vem 
esta a custar á Fazenda Real pelo preço estabelecido 
180:600.000 réis ; e lucra a mesma com o estrangeiro 
46:445.000 réis, vantagem esta incalculável pela uniaõ, 
que faz com as que ficaõ demonstradas neste novo systema. 
Mas como as cautelas, para evitar a prevaricação^ dolo, e 
má fé, naÕ saõ escuzadas, parecia ainda necessa'rio assig
nar algum prêmio ao negro mineiro, que manifestasse 
qualquer diamante de pezo de dezoito quilates inclusive, 
para que o proprietário naÕ seja tentado a occttltalo : o 
prêmio que mais tenta esta qualidade de indivíduos hé a 
liberdade, a qual sendo comprada pela Fazenda Real a 
seu senhor, por uma justa avaliação, hé de taõ pouca im
portância, que ainda o valor da pedra pago ao proprietá
rio, pode corn este acerescimo, que evita a fraude, e o 
prejuizo contemplado no extravio. 

Do systema exposto, no caso de ser approvado por Sua 
Magestade, seguem-se as providencias para o seu estabele
cimento. A mineração diamantina livre, e franca aos 
moradores da demarcação, comprando Sua Magestade os 
diamantes a 5.160 réis o quilate. Para que naÕ aconteça 
que os moradores das mais comarcas da capitania lar
guem, com a esperança de melhor fortuna, os seus antigos 
estabelecimentos de lavras e roças, deve recahir a repar
tição das terras da demarcação nos seus naturaes, e mora-
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dores somente. A repartição deve ser feilç segundo o re
gimento do oiro, aditamento, e ordens. Por nenhum 
titulo se faraõ grandes concessoens : á proporção, que o 
mineiro mestrar o lavor das datas concedidas, devem se 
lhe conceder outras: sahindo do seu dominio immediata
mente as qne assim deixar, para se poderem requerer, e 
darem aquém as quizer, sem que o primeiro proprietário 
possa alegar direito algum para ser manutenido na posse 
dellas, logo que tiver declarado, que as lavrou, e pedir 
outras por essa razaõ. Deve ficar abolido o uso, ou 
abuso de conceder por cortes extençaõ alguma de terra, £ 
toda a concessão deve ser medida, e demarcada. A re
partição das terras deve ser feita pelo Intendente, como 
Ministro mais vizinho, e único encarregado desta Inspec
çaõ. O m.-smo Intendente com um Guarda Livros, e um 
Thesoureiro saõ de sobejo para receberem, pagarem, e 
avaliarem conjunetamente todos os diamantes extrahidos, 
que devem entrar eff ctivamente em cofre no fim de cada 
semana em um dia determinado, sendo os mineiros, e fais-
cadores obrigados a apresentados no mesmo dia para re
ceberem o seu preço, e nenhum os poderá guardar em suas 
casas mais de oito dias. Como do calculo acima feito 
duas mil oitavas de diamantes, que se poderão extrahir 
annualmente, importam em 180:600.000 réis, esta deve 
ser assistência da Fazenda Real para pagamento da sobre
dicta quantia, e no caso de ser maior a extracçaõ, ou o 
seu pagamento ficará demorado para se realisar ná assis
tência do anno futuro, com preferencia a extracçaõ da
quelle anno, ou se passarão letras sobre a Fazenda Real 
de Villa Rica, segundo o que se julgar mais útil. Se a 
assistência for superior á extracçaõ annual, ficará em 
cofre pura o anno que se seguir. O que se achar conven
cido de comprar diamantes deve ser castigado irremissi-
velmente com as penas da ley de 11 de Agosto, de 1753, 
e da outra do I o . de Agosto, de 1771, ainda que allegue 
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em sua defeza que comprou os diamantes para os vender 
á Fazenda Real, pois que ella naõ necessita de similhantes 
procuradores. O §. 4». do Alvará, de 2 de Agosto, de 
1771, e os $. $. 11, c 37 do mesmo Alvará devem ficar em 
seu inteiro vigor. A disposição do Alvará, de 11 de 
Agosto, de 1753, ^. 12, deve infalivelmente executar-se, 
para ser rendido o destacamento militar de seis em seis 
mezes desde o seu commandante, e officiaes, até ao ultimo 
soldado; e alem deste rendimento deve üc ir ao arbítrio 
do Intendente a escusa de voltarem, ou naõ, os mesmos 
aquella demarcação. Como para o serviço actual hé 
muito bastante uma só companhia de Pedestres, deve ser 
abolida a chamada do contracto : e como a da Intenden
cia era paga pelo imposto das loges, e tabernas, que tüihaõ 
um numero determinado em observação do §. 33 do Al
vará do 1*. de Agosto, de 1771, fica livre a todo o mora
dor usar do mesmo commercio de loge, ou taberna pagando 
com effeito o mesmo donativo em beneficio da Fazeuda 
Real. 

Exaqui as ideas, que o exacto conhecimento de taõ de» 
liciozo paiz, e a meditação sobre as suas inumeráveis, 
e ricas producçoens, dezenvolveo neste discurso : feliz eu, 
se ellas servirem de estimulo ao melhoramento da sorte dos 
seus habitantes, e persuadirem o meu Soberano dos iu-
exhaurivcis recursos, que lhe pode subministrar o Brazil ; 
cuja prosperidade reflectirá sempre em Portugal, fazendo 
a felicidade dos seus vassallos, e a gloria do seu reynado, 
no velho e novo mundo. 

O Investigador Portuguez contra os Frades. 

As poucas palavras, que dissemos a favor da existência 
das corporaço as religiosas, e a pouca cerimonia com que 
traetanos o .lornal Pseudo Scientifico, a este respeito, 
obrigou um de seus campeous a desafiar nos para uma 
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contenda literária, com tanto, diz elle, que sejamos come

didos nas expressoens. E para nos dar uma liçaõ desta 

moderação, que nos recommenda, enche-nos de todos os 

epithctos opprobriosos, que estamos mui acustumados a 

ouvir, da parte dos nossos opponentes ; tomando este 

campeão sobre si o vingar os insultos feitos ao Investi

gador ; o que prova a par te , que o escriptor tem no tal 

Jorna l . 

Entre a variedade de notas, que traz este p a p e l ; e 

aonde, em vez de argumentos, só se acham chutas ; vem 

uma em que o inimigo dos frades diz, que a briga com 

nosco he desigual, porque todo o mundo conhece quem lie 

o Redactor do Correio Braziliense, e ninguém, nem ainda 

mesmo os Redactores do Investigador, sabem quem seja o 

tal inimigo dos frades. Se a desigualdade, que o nosso 

adversário inculca, consiste, em que o inimigo dos frades 

nos pôde assassinar as escuras ; ou dar uma facada por 

detraz ; nós naõ lhe invejamos o part ido ; estamos mui 

acustumados ás maneiras lnglezas, para naÕ preferirmos o 

jogo dos murros de cara a cara, a uma vingança covarde, 

que se abriga com o punhal atraiçoado ou escondido. Se 

o inimigo dos frades, porém, deseja argumentar, pouco 

importará ao publico saber quem elle he ; pois como elle 

escreve, ju lgarão os leitores da força de seus argumentos ; 

quer conheçam, quer naõ, o escriptor. 

N o entanto, se nos he licito dizer a conjectura, que faze

mos á cerca deste escriptor, naó duvidamos era declarar, 

que naõ cremos, que o tal escriptor resida na Commarca 

de Évora , estamos persuadidos, que reside em outra parte ; 

e que he amigo do sugueito que escreveo o outro papel 

contra o Correio Braziliense, que vera neste mesmo N°. do 

Pseudo Scientifico; pela similhança da linguagem, pela 

distribuição em ignorancias, e pontos, pela grande anciã 

em defender o Pseudo Scientifico; e ultimamente pelo 

grande interesse que tal pessoa tem, em oceultar o seu 
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nome,escrevendo contra os frades ; pois sabendo-se que 

a sua opinião se inclinava á medida violenta, e injusta de 

extinguir todos os frades, isto daria a conhecer os despro

pósitos, que elle he capaz de tentar, se pudesse ter 

influencia nos negócios públicos da naçaÕ, Nestes termos 

bem se vê , que elle tem o mais decidido interesse em oc

eultar, que he elle quem aconselha a exterminaçaÕ dos 

frades. 

Como quer que seja ; passaremos por esses mysterios 

de nome, e ataques pessoaes ; e consideraremos a questão 

só de per si, visto que a pezar da ignorância, má fé e ob

stinação que nos a t t r ibuc ,quer o inimigo dos Frades dispu

tar a matéria com nosco. 

Parece-nos, que o nosso adversário reduz a questão a 

esta simples asaersaõ; de que a instituição das ordens reli

giosas se acha taõ conrompida, e he taó contraria ás ideas 

do tempo presente, que naó pôde admittir reforma, e se 

faz necessária a extincçaõ. E para provar isto vem com 

uma serie rio que chama ignorancias tio Redactor do Cor

reio Braziliense. O inimigo dos Frades , porém, devia 

lembrar-se, que ainda que elle demonstrasse, que o Redac

tor deste Jorna l éra o homem mais ignorante rio Mundo , 

isso nunca seria razaõ, ou prova do que o inimigo dos 

frades assevera. 

Queixa-se o Inimigo dos Frades de que nós lhe naõ 

fazemos justiça criticando a sua op in ião ; porque con

sideramos a sua obra descarnadamente, pegamos em um 

pedaço, acerescentamos outro, tiramos depois uma conclu

são arbitraria, &c. N ó s nunca intentamos lazer, nem 

prometemos uma refutaçaõ completa, ou formal tias opi

nioens dos inimigos dos frades; e menos copiar todo o 

seu p a p e l : propuzemo-nos a dizer duas palavras sobre 

algum dos argumentos uzados na Memória ; logo a citação 

do partvrient montes, vem mui pouco a propósito. F al

iando de passagem nesta opinião contra os frades notamos 



78 Miscellanea. 

a má conclusão, que a memória contra os frades deduz 
dos principios que estabelece. E resumindo o seu argu
mento nos expressamos quasi pelos mesmos termos, de 
que usa esta replica ; porquanto o inimigo dos frades se 
explica assim a p. 377, recapitulando a sua memória. 

" Os frades desrie o século quinto (epocha próxima ao 
seu estabelecimento,) até o século décimo nono, tem sido 
nm cumulo de vicios c relaxaçaõ de lustro em lustro, de 
século em século tem brotado reformas sobre reformas sem 
esperança de emenda : logo o estabelecimento humano, 
que naõ pôde ser reformado deve ser extincto." 

Na nota a este paragrapho, o inimigo dos frades desa-
fianos, para que lhe mostremos, que a 6ua conclusão he 
mal deduzida ; tractando-nos com o ar de mofa, que se 
destina a provocar uma retorsaõ de insultos, em vez de 
uma discussão de argumentos. Mas deixando isso de 
parte ; estamos ainda mui pesuadidos de que a conclusão, 
que tira o inimigo dos frades, he mal tirada, naõ obstante 
a exaggeraçaõ do principio. 

Asseverar, que os frade6 desde o seu principio tem sido 
um cumulo de vicios e relaxaçaõ ; e ao ponto de naõ haver 
esperança de reforma ; hê dizer mais do que a verdade 
histórica permitte que se amrme. As rcligioens monasti-
cas, como nós ja lembrámos, conservaram as sciencias na 
Europa, para as transmittirem aos nossos dias : algumas 
destas corporaçoens de fratles saõ empregadas em ensinar 
vários ramos tia literatura ; outras servem utilissimamente 
nos hospitaes, outras na remissão dos captivos ; e todas, 
mais ou menos, no culto divino c* c naÕ saó isto virtudes 
moraes mui louváveis ; ainda sem fallar nas virtudes reli
giosas, que os seus diversos estatutos lhes inculcam? 
Quando pois consideramos os frades pela parte que elles 
tem de bom ; parecenos, que aquellas pessoas que os con
sideram somente pela parte que elles tem de máo, lhes 
fazem uma decidida injustiça, asseverando que elles naõ 
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saõ senaõ í< um cumulo de vicios e relaxaçaõ;" porque 
naõ se pôde, sem uma ingratidão notável, esquecer os ser
viços que elles tem feito, e podem fazer ao gênero huma
no» ou riscar da historia os nomes de tantos indivíduos 
illustres e virtuosos, que tem sahido destas corporaçoens. 

He erro de espíritos vulgares, o attribuir genericamente a 
uma profissão, ou classe, as faltas ou crimes de indivíduos; 
e o prejuízo tem chegado a fallar ésla linguagem, até de 
naçoens inteiras ;*assim encontramos em um poeta 

Le mutin vinglois, et le bravache Escossais ; 
Le b . . . . ltalien, et le foi Fiancais; 
Le poultron Romain, le larron de Gascogne ; 
L'EspagnoI superbe, et 1'AIeman yvrogne. 

Quando um escriptor se apraz em justificar estes pre
juizos vulgares, obra mal, e naõ hc o nome respeitável 
de um Montesquicu que o inimigo dos frades cita ; ou de 
outro qualquer sábio, que nos deve bastar para seguir-mos 
um erro. Aliquando bônus dormitat Homerus; tanto 
mais, que o prejuizo de Moutesquieu, contra a religião 
Catholica; se acha mui bem provado pelas Cartas Persa-
nas, e outros escriptos, que manifestamente o declaram juiz 
mui parcial nesta questão. 

Se, pelo que deixamos dicto, julgamos exaggerado o 
principio deste inimigo dos frades, estamos naó menos 
convencidos de que a sua conclusão he mal tirada. O 
nosso argumento, he o seguinte. 

Se o soldados todos do exercito se portam mal ; he ne-
nessario apertara disciplina; mas naõ debandar o exer
cito, nem asseverar, que naõ devem haver soldados; pois 
nesse caso se ficaria sem defensa. 

Se as Universidades ou escholas do Reyno naõ tomam 
o cuidado que devem na educação da mocidade, ou naÕ 
distribuem os prêmios, castigos, ou gráos, com a justiça 
e prudência que convém, he preciso reformar essas uni-
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versidaries, essas escholas, e naÕ dizer que se devem extin
guir ; do contrario ficaríamos sem ter instrucçaõ publica, 

&c. 
Daqui concluímos, que se muitos dos frades se portam 

m a l ; e ha abusos nos mosteiros; indaguem-se as causas 

primarias desses males, e tlè-se-lhe o remédio, mas naÕ se 

recommende a extincçaõ rie toda a corporação desta 

classe ; porque o bom ou máo comportamento dos indiví

duos naõ he quem decide da bondade ou maldade da insti

tuição ; esta deve ser ju lgada , por seus fins próximos ou 

remotos ; e pelos meios empregados para os obter ; o que 

se conhece tle suas regras e estatutos particulares. 

Em uma das iguorancias, que o inimigo dos frades nos 

imputa, assevera, que naõ sabemos historia ecclesiastica ; 

e diz que os Summos Pontífices, c os Monarchas, tem por 

varias vezes extincto religioens de Frades. Cuidamos, 

que o facto da extincçaõ dos Jezuitas he taõ sabido de to

dos os Portuguezes, que esperamos que o inimigo dos fra

des nos faça a mercê tle conceder, que pelo menos temos 

euvitlo fallar nisto, ainda que naÕ saibamos mais nada da 

historia ecclesiastica : mas nem por isso, que se tem julga

do prudente extinguir esta ou aquella religião ; podemos 

concordar, em que daqui tire o inimigo tios frades a con

clusão geral, logo devem extinguir-se todas. 

U m dos argumentos, que produzimos, a favor da exis

tência das corporaçoens religiosas, he a liberdade indivi

dual . Os homens devem possuir, e possuem em todos os 

Estados bem governados, a liberdade de escolher aquelle 

modo de vida, que mais lhe agradar, com tanto, que naõ ata

quem os direitos dos outros indivíduos, nem o Governo, ou 

Constituição social. Portanto, para que o escriptor pro

vasse, que se deviam privar os individuos da liberdade de 

seguir a vida monastica ; éra preciso que nos mostrasse, 

que este genero tle vida se destina a atacar os direitos dos 

outros homens; como os piratas, salteadores, & c . ; ou 
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que as ordens religiosas eram contra os direitos da Sobera

nia ; &c. taes crimes nem o inimigo dos frades, nem ou

tros escriptores dos mesmos sentimentos já mais assacaram 

ás corporaçoens religiosas; Logo naõ se alega razaõ ne

nhuma cabal, para que o individuo seja privado de esco

lher a vida monastica, se acha esla preferivel ás outras. 

Os argumentos, tirados da inutilidade dos frades, que os 

seus inimigos alegam, nada provam para a sua extincçaõ. 

Dizem que o eclibato he contra o augmento da popula

ção: assim he ; mas os clérigos estaõ nas mesmas circum

stancias ; e nem por isso se deve concluir, que he justo 

acabar com todos os clérigos. Quanto ao mais, se os clé

rigos servem a Igreja, assim o iázem os frades; ministros 

da religião, por força devem existir, e portanto naó se po

de dizer, que os que se empregam no ministério da Igreja, 

sejam homens inúteis. Se saõ demaziados, diminuam-se; 

cumprem mal com os seus deveres, reformem-se; mas nem 

de um, nem de outro mal se segue, que o único remédio 

seja a extincçaõ de toda a classe. Esta medida seria alem 

disso violenta em extremo, e o homem que a aconselha he 

verdadeiramente terrível ao Estado. 

O Jornal Scientifico assim como todos os outros nossos 

opponentes estaõ no costume tle nos chamar jacobinos, re

volucionários, Caraquenhos, &c. quando naõ podem res

ponder a nossos argumentos ; nesta occasiaõ porém he ne

cessário, que comprehendam mais alguém na sua denomi

nação. 

A nossa opinião, de reformar os frades, e naõ os extinguir , 

he compatível com a outra de extinguir a Inquisição. Nisto 

concordamos perfeitamente com os princípios do Governo 

Portuguez ; porque o estabelicimento da Junc ta do melho

ramento das Ordens Religiosas, foi para reformar os frades e 

naõ para os extinguir. Por outra parte S. A. R. ex t inguioa 

Inquisição em Goa, e prometteo naÕ admittir estetribunal no 

Brazil; isto naõ foi reforma foi ext incçaõ. Assim; como 
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S. A. R. e o Governo, mesmo antes delle, seguiram preci
samente a opinião que nos temos, a respeito destas duas 
instituiçoens, uma de duas, ou elles saõ Jacobinos como 
nós-, ou nós naõ somos taes Jacobinos, e esta accusaçaõ 
he so filha da raiva e do ódio, que estes e os outros Godo
yanos nos tem, por lhes descubrir-mos as suas tramas. 

Agora, sem muito desejo de retorquir accusaçoens aos 
nossos adversários, naÕ podemos deixar de pensar, que a 
medida tle extinguir todos os frades, lie uma medida re
volucionaria, em toda a extensão da palavra ; e uma da
quellas, que os revolucionários Francezes adoptáram para 
desorganizar o Estado completamente. Portugal reco
nhece a religião Catholica Romana naõ só como a domi
nante, mas como única do paiz; esta máxima do Governo 
he até levada ao excesso da intolerância. Logo, a extinc
çaõ de todos os frades, sem que ao menos se começasse por 
alguma medida de tolerância civil, irritaria os espíritos do 
povo, que julga estes estabelicimentos naõ só congenies á 
religião catholica, como na verdade saõ, mas até os sup
poem essenciaes ; e vendo-se privados delles de repente, 
cuidariam que se lhes ia roubar a sua religião; o que 
provacat ia uma fermentação geral; e certissimamente abri
ria a porta a unia revolução. Tal seria a influencia des
tes conselhos dos Scientificos. 

Em uma nota a p . 378, faz-nos o inimigo dos frades 
uma pergunta, com tal a rde triumpho, que parece arreme-
çar a caida d'um penedo, que enterre debaixo de si toda a 
vóz de nosso argumento. Pergunta i se asseveramos que 
o Santo Ofhcio deve ser reformado, e naõ extincto; visto, 
que essa he a nossa opinião a respeito dos frades ? 

Ainda que pouco ou nada tenhamos dicto no Correio 
Braziliense sobre a Inquisição, comparativamente ao muito 
eme se poderia escrever sobre a matéria; por evitarmos 
uma discussão, em que somos taõ pessoalmente interessa
dos; pois fallando a favor, julgariam, que era agradeci-
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mento, visto que á perseguição da Inquisição deve quem 
escreve este paragrapho, a maior parte das amizades, da 
consideração» e até da fortuna, que está gozando, no meio 
de uma extensa roda de amigos de todas as classes respeitá
veis da sociedade ; e fallando contra, julgariam, que éra 
rancor, pelos meios que para isto se usaram ; com tudo 
naõ evitaremos o responder a esta pergunta, ou fallar da 
Inquisição neste Jornal, quando isso vier a propósito, e 
sem que tenhamos de sahir fora do nosso caminho. 

A Inquisição deve extinguir-se; os frades devem refor
mar-se. T a l h e a nossa opinião; porque estas institui
çoens saõ differentes, e portanto o que se diz a respeito de 
uma, naõ he applicavcl ao que se julga da outra. 

AInquisiçaõ he opposta aos principios do Christianismo ; 
os frades seguem a perfeição Evangélica. AInquisiçaõ 
pretende sustentar a religião de Jezus Christo pelo fogo e 
ferro; os frades pela predica e persuaçaõ. AInquisiçaõ 
exercita um poder immenso sobre a vida, liberdade, e bens 
dos cidadãos: os frades naõ tem jurisdicçaõ sobre nin
guém. O respeito que se presta á Inquisição he extorquido 
pelo temor de seus rigorosos castigos: o respeito que os 
povos tem aos frades he voluntário, e fundado na opinião 
que se tem da bondade de suas instituiçoens. A Inquisi
ção sustenta-se dos tributos, que o povo he forçado a pa
gar, e dos bens daquelles, que a mesma Inquisição con-
demna : os frades vivem das offertas espontâneas, que lhes 
fazem. 

Daqui se vê, que os principios, em que as duas institui
çoens se fundamentam, saõ essencialmente differentes; e 
assim saÕ taõbem diversas as suas conseqüências. 

Depois quese instituio a Inquisição, a religião Catholica 
fez-se odiosa em toda a Europa: os frades trabalham em 
todo o mundo, e tem conseguido, propagar a fé Christaã. 
A Inquisição despovoou Hespanha, e arruinou Portugal: 
os frades naõ expulsaram ninguém de suas pátrias ; e antes 
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tem ajudado o augmento da agricultura, nos lugares em 
que tem alguma herdade. A Inquisição tem-se cercado 
com todos os exteriores do terror .- os frades naó appéllam 
senaõ para a mansidão. Se a Inquisição pudesse ser boa, 
só o seria separando-se dos principios cssenciacs de seu in
stituto, que saõ os da perseguição : os frades só saõ máos, 
quando se apartam das regras de sua religião. 

A' vista destas ponderaçoens, ninguém se pôde admirar, 
que demos decisoens differentes, em dous casos que julga
mos diversos. 

Se nos dissessem, que por que ha muitos frades, se de
viam tomar medidas para reduzidos a menos ; se se obser
va-se, que hc impolitico soffrer que nos conventos haja 
prizoens; porque a ultima pena, que se deve permittir 
que uma corporação particular imponha aos seus sócios, 
hc a expulsão de seu grêmio : se argumentassem, que as 
corporaçoens de maõ morta devem ser sugeitas a grandes 
restricçoens na acquisiçaõ de bens; nestas e n'oulrasmaté
rias poderá haver muito que reformar; mas para que seja 
justo o dizer-se, que he necessário extinguir todos os fra
des; éra necessário provar, o que ainda naÕ vimos pro
vado; que esta instituição he de sua natureza má, por 
seus principios, ou por suas inevitáveis conseqüências. 

A extincçaõ dos Templarios, dos Jezuitas, e de outras 
ordens, fôram apoiadas em razoens peculiares a essas cor
poraçoens; outras haverá que devam ter a mesma sorte; 
mas na extinção dessas religioens, nada se alegou, que 
fosse applicavel a todos os fratles em geral. Logo o argu
mento de virtuosos Pontífices, ou sábios Monarchas, que 
promoveram aquellas extineçoens parciaes, só prova que 
ha casos cm que he justo e prudente abolirem-se algumas 
religioens; mas naõ basta para concluir, que todos os fra
des devem ser extinetos. 

O inimigo dos frades põem em uma nota, com pontos 
de admiração, que o Redactor deste jornal se tornasse de-
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fensor dos frades. Perderao-nos em conjecturas procuran
do a causa desta admiração; pois se o inimigo dos frades 
nos suppoem Christaõs, c Catholicos, naõ pode admirar-se 
que defendamos urna instituição, que julgamos taõ conge-
nie aos principios do Christianismo; se naõ nos suppoem 
Christaõs, deve confessar a imparcialidade, com que advo
gamos uma causa, que segundo elle naõ nos interessa pes
soalmente. NaÕ nos iremos fazer matar em defensa dos 
frades; mas naõ temos nenhuma duvida cm defender por 
escripto, esta ou outra qualquer opinião em abstracto, que 
julgarmos racionavel. Observamos por fim ao inimigo 
dos frades, que lhe damos este nome por ser characteristico 
do seu papel, sem intenção de o offender, e que o designa
remos por outro qualquer nome, que elle nos subministre, 
e seja a propósito ; o que facilmente poderá fazer sem des
cubrir o mysterioso véo em que a sua modéstia deseja 
ocultar ao publico, o author de uma memória, que seu es
criptor julga, sem duvida, de merecimento ; posto que nos 
até nisto discordamos cm opinião. 

Resposta ao Jornal Pseudo Scientifico, N°. 43, sob a deno
minação do Redactor Encuberto. 

Com todo o prazer aliviamos os infelizes Redactores des
cubertos do Pseudo-Scientifico, do pezo da responsabili
dade, que alias lhe attribuiriamos, se naõ fosse a notória 
desculpa que se tem feito correr, de serem elles absoluta
mente obrigados pelo Redactor Encuberto a inserir o pa
pel, a que vamos a responder: fizeram os pobres Redactores 
todas as representaçoens para obviar este borraõ no seu 
Jornal; porém as ordens fôram perempterias, e a comina-
çaõ foi a perda de seus salários. Amargo paõ he, o que 
se ganha por este modo. Mas asseguramos aos Redactores 
Descubertos, que as nossas observaçoens, vista a notorieda
de de sua innocencia ou forçado crime, só se dirige ao 
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Jornal e suas doutrinas, principios que adopta, e fins a 
que se dirige ; como estes tem sempre sido, e continuam 
os mesmos, desde que aquelle Jornal se começou a publi
car ; naõ nos embaraçamos com os pobres Redactores, ou 
com quem sejam as pessoas, que para o talJornal escrevem; 
dirigimonos aos Redactores meramente como as pessoas 
opparentemente responsáveis, pelas doutrinas, que o seu 
Jornal inculca, e que julgamos do nosso dever o com
bater. 

As divisoens em pontos, a linguagem, a trovoada de 
dicterios, tudo demonstra taõ claramente quem foi o es
criptor deste papel, que naõ ha um só Portuguez em Lon
dres, que o naõ saiba, ainda independentemente das cho
radeiras tios Redactores descubertos. Mas vamos a esta 
tal qual composição, como lhe chama quem a escreveo 

NaÕ admira que naõ entenda de politica, quem nem a 
sua lingua materna sabe; como se conhece das palavras-
render culto—vagarosidade—odiosidade. O seu savoir 
faire naõ he tentante, e outras expressoens, que consti
tuem a linguagem deste papel uma verdadeira lingoa 
franca. 

Ha certa personagem em Londres, que nunca escreve 
carta alguma, em que naÕ acerescente um post scriptum; 
e as vezes dous e tres post scriptums, maiores do que a 
carta : agora os Scientificos principiaram a sua diatribe 
contra nós, pelo post scriptum ; para dar a conhecer o bom 
methodo c arranjamento da cabeça de quem escreveo 
esta engraçada producçaõ; n'um jornal, que tinha ja 
arriatlo bandeira, e declarado que se naõ metteria mais 
com nosco. 

Como pôde este Jornal Pseudo-Scientifico admittir em 
suas paginas, que tem obrado mal era naõ ter ha muito 
tempo publicado algumas das suas inícetivas contra o 
Correio Braziliense, se foi este mesmo Jornal, quem, de
pois de ter começado a impugnar, ou para melhor dizer 
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vociferar dicterios contra a pessoa do Redactor do Cor
reio Braziliense, declarou por fim, que jiaõ se metteria 
mais com o Correio Braziliense ? 

A razaõ, que entaõ assignou o Pseudo-Scientifico, foi, 
que o Correio Braziliense éra taõ insignificante, tanto no 
que escrevia, como em seus effeitos, que naÕ valia a pena de 
o refutar, e naõ obstante isto continuam a cansar-se em re
futar-nos ! Em todo este papel annuncia o Jornal Pseudo-
Scientifico a mesma indiferença sobre o nosso Jornal, o 
mesmo desprezo por nossos escriptos, que sempre incul-
cou; e extende de mais estes mesmos sentimentos de 
pouca importância, a todos os nossos leitores, a quem 
tracta com a mesma leveza. 

No entanto se jamais um escriptor retratou em seus 
escriptos as vivas paixoens, que lhe fizeram nascer os ar
gumentos de seu adversário, este he um dos mais con-
spicuos exemplos. Atiram-nos com todas as palavras 
opprobriosas, que a raiva lhes podia suggerir : patadas— 
desaforo—alma daranada—negra aleivosia—tua lingua 
naõ tem freio—solturra de lingua—libelista. E o " Mal
vado como te naõ cahio a penna de maõ quando tal escre-
veste ? como naõ ficou cila no acto mesmo paralytica ! 
como naõ te suffocaram os remorsos! Onde esperas tu 
achar o perdaõ de tal crime !" &c. 

Depois de tal trovoada, vistos estes rayos, e tempestade 
no papel ; quem julgará que o escriptor tracta o Correio 
Braziliense cora a indiferença, que elle pretende inculcar ? 

{* Naõ manifesta este mesmo furor a impressão que lhe 
fizeram os nossos argumentos; e o temor do effeito, que 
produzirão em outros, que os lerem, principalmente 
quando compararem os nossos argumentos com as suas 
invectivas ? 

A desculpa, que daõ agora para cançar-se era refutar o 
que diz o Correio Braziliense, de quem ninguém faz caso, 
he " porque os confusos clamores destas gralhas podem 
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prejudicar ao serviço do nosso Principe." Seria a pri
meira vez, que as gralhas prejudicassem o serviço (naõ at 
serviço) do Principe ! esta contradicçaÕ mostra bem que 
o escriptor naõ está persuadido do que escreve ; antes cré 
que o Correio Braziliense naõ lhe tem sido indiffe
rente. 

Chamam-nos Pseudo-Braziliense; porque nós denomi
namos o outro Jornal Pseudo-Scientifico; mas isto he 
repetir nomes, sem saber a sua applicaçaõ; como fez certa 
Arara, que ouvindo dizer a seu dono, que naõ havia de ir 
para o Brazil, por mais ordens, que lhe mandassem, e que 
apezar de tudo havia ir para Portugal, poz-se a Arara a 
repetir na Janella " Pap igayo Real para Portugal, para o 
Brazil, naÕ." Com o que ficou todo o mundo entendendo 
quaes eram os sentimentos da familia. 

A palavra Pseudo (isto he Grego para o tal escriptor) 
significando o que pretende ao que naõ he, ou que falsa
mente se attribue ; applicamos nós para designar o Jornal, 
que affectava tractar muito de Sciencias; e era nellas po
bríssimo. Esta applicaçaõ naÕ pode fazer-se ao Brazi
liense, cujo Jornal foi sempre destinado ao Brazil, e a 
seus interesses públicos, e por tanto, longe de ser este um 
nome falso, compete-lhe por todos os titulos; ja pelo paiz 
a que se dirige, e ja pelos objectos, que se propôs a 
tractar. 

Também o escriptor acha falta com o nome de Godoy
anos de que temos usado. Devemos dizer, de passagem, 
que a pezar da pouca influencia, que o escriptor quer per
suadir que tenha o Correio Braziliense, este nome tem sido 
geralmente adoptado, (emollo visto usado em muitos es
criptos, até mesmo dos impressos debaixo da protecçaõ 
do Ex"". Snr. Conde de Funchal; c sabemos, que a ex
pressão he geralmente adoptada em Portugal e no Brazil; 
mesmo na Corte. Com este nome de Godoyanos naÕ 
queremos designar só os validos, que absorvem toda a 
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authoridade ; como este escriptor inculca ; mas sim todos 
aquelles empregados públicos, que á imitação do Godoy 
da Hespanha, querem que nelles se respeite a authoridade 
Soberana, capeando com ella seus injustos caprichos, até 
quando estaõ directa e positivamente atraiçoando a mes
ma authoridade, ou a pessoa do Soberano, como fez o 
infame Godoy. NaÕ he só aos validos, que applicamos 
o nome ; e estamos bem longe de suppôr valido o Heroe 
do nosso escriptor; pois sabemos mui bem que elle nada 
menos he do que valido na Corte do Rio-de-Janeiro ; e 
he isto um facto assas notório, como saõ as causas porque 
elle esta em desgraça. 

Fallando o Pseudo Scientifico dos elogios do Correio 
Braziliense a S.A.R. diz, que " saõ estratagemas para 
semear cizânias, e pôr os vassallos em desconfiança contra 
os mais fieis servidores do Principe. Declarem-se senhores 
Scientificos; digam-nos quem saõ esses " fieis servidores?" 

(* Seraõ aquelles que naõ querem cumprir as ordens repe
tidas do seu Soberano? Nós, quando temos accusado 
algum empregado publico de desprezar, ou naõ cumprir 
as ordens do Soberano, temos alegado factos, que temos 
ouvido de testemunhas criveis, que estarão sempre promp
tas a provallos; alguns desses factos nunca fôram negados, 
nem o podiam ser; logo a estes temos o direito de chamar 
Godoyanos ; e tanto mais, quanto algumas dessas desobe
diências tem sido taõ publicas, que tem servido de escân
dalo, e até de desdouro ao Governo, que as naÕ tem cas
tigado exemplarmente ; ainda que a suspensão do castigo 
possa ter causas urgentes, que a prudência suggere ; mas 
que o publico ignora, e que por isso naõ cessa de escan
dalizar-se. 

Leva a mal o Pseudo-Scientifico que chamássemos 
Corte o lugar aonde reside El Rey ; e faz grande mysterio 
em nos communicar a definição, que se devia dar de 
Corte. Referimos este ponto ao Diccionario de Blutcau, 
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aonde se diz, que he o Corte o lugar aonde EIRey reside ; 
e á " Encyclopedie, ou, Diccionaire raisoné des Sciences, 

COUR. Cest toujours le lieu qu habite un Souverain." 
Se estas authoridades lhe naõ bastam citaremos outras ; 
mas lembramos-Ihe estes dous Diccionarios por serem 
livros que andam pelas maõs de todos. 

O Exempto da Corte de S. J a imes ; he infeliz; pois 
mostra a ignorância dos Pseudo-Scientificos, até nos negó
cios da Corte aonde residem. Todos os actos públicos da 
Corte de Inglaterra saó datados, do Palácio de S. Jaimes, 
do Palácio da Raynha, de Windsor, de Carlton-house, 
&c. ; isto he d'onde succede estar rezidindo El Rey, ao 
tempo em que se lavramos actos públicos : citar-lhe-hemos 
se quizer exemplos de tudo. Mas naõ admira que este 
escriptor ignore os custumes da Inglaterra; quando naõ 
sabe os usos de Portugal. Leia as leys, e os demais actos 
públicos de Portugal; e achará muitos datados de Salva-
terra, de Queluz, de Mafra ; e agora os verá datados do 
Rio-de-Janeiro, e Santa Cruz; segundo succede ser o 
lugar da residência do Soberano. E se um abuso do 
termo, ou por brevidade, faz com que se denomine Lon
dres a Corte de Inglaterra, ou Lisboa a Corte de Portugal; 
essa naõ he a definição; nem tal se acha nos actos públi
cos. Isto dizemos de passagem, e para responder ao es
criptor; porque no lugar em que falíamos de Corte, esoDre 
que elle commenta, naõ nos propuzemos dar uma defini
ção exacta de Corte; a matéria veio incidentemente; e 
nem assim fomos incorrectos. 

Outra inexactidaõ, que o escriptor nos aponta, hea nossa 
expressão " Relaçoens exteriores do Brazil." Dizelle, que 
esta expressão contem equivoco; porque cmPortugez pode
ria significar tribunaes exteriores. Naõ ha duvida que 
algumas palavras saõ equívocas; porque significam mais 
de uma cousa ; assim por exemplo cara, significa o rosto ou 
face humana ; e significa lambem uma cousa que naõ he 
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barata; saÕ defeitos das línguas, que muitas vezes quem 
escreve naõ pôde evitar; mas acontece, neste exemplo, 
que os Scientificos criticam, que naõ ha tal equivoco ; 
porque a Relação de Portugal, aonde se sentenceiam as 
causas forenses, nunca foi nem he chamada tribunal: evi
dentemente o nosso adversário naÕ sabia a distineçaõ entre 
Relação e Tribunal; mas olhe para qualquer livro das leys 
Portuguezas, e ali achará a diferença : se soubéssemos que 
elle na sua livraria possuía algum de boa vontade lho 
citaríamos. Se tiver Pascoal José Mello, olhe para esse 
livro, e verá que Relação e Tribunal saÕ cousas mui dif
ferentes. 

Os Scientificos se enfadam também com nosco, por ter
mos observado, que devia, ha muito tempo, ter existido 
um Plenipotenciario, ou Plenipotenciarios juncto ao Im
perador Alexandre, ou no Quartel-general dos Alliados em 
Dresden, Praga, Franckfort, Chatillon, Paris, &c. para 
entrar nos ajustes de paz, caso ella se fizesse. Dizem os 

Scientificos, que todo o mundo sabia isto, e naõ éra preciso 
que nós o dicessemos. 

Pôde ser que isso lembrasse a todos; mas o certo he, que 
se naõ fez a tempo; queremos dizer, que os Embaixadores 
para o Congresso foram nomeados muito depois de ter o 
Correio Braziliense feito amargas queixas a este respeito. 
E quer a nomeação fosse em conseqüência do que todos 
sabiam, quer naÕ ; o que nos parece certo naõ ser geral
mente sabido, he, a razaõ porque urgimos tanto por esta 
nomeação ; e a razaõ foi, o temor em que esfavamos? de 
que naõ havendo na Europa Plenipotenciarios authori
zados, e com instrucçoens, para a negociação da paz ge
ral, o Exmo. Senhor Conde de Funchal se intrometeria 
nisto : e fazemos taõ péssima idea da sua habilidade di
plomática, que julgamos a possibilidade deste successo 
(que iufelizmtnte veio a accontecer) uma calamidade para 

M 2 
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Portugal : o exilo desgraçadamente verificou o nosso 
temor. 

No terceiro ponto, em que os Scientificos nos aceusam 
de dizermos o que todos sabiam ; começa a desenvolver-
se o fim deste papel, pelos muitos elogios, que se fazem ao 
Exmo. Conde de Funchal ; estes elogios saÕ taõ descome-
didos, que fazem incrivel (a quem naõ o conhece) que 
fosse elle mesmo quem escrevesse tal papel. Mas sup
punhamos por um pouco, que éra elle quem escrevia o 
tal papel, e reduzindo as expressoens a fallar em primeira 
pessoa do singular, elle se explicaria assim ; a p . 512, 
mudamos só a pessoa do verbo :— 

" Eu (o papel diz nós) o fiel vassallo de S. A. R. lasti
mava taõ funesta tlemora ; mas sabendo que tantas malas 
fôram lançadas ao mar, tantos paquetes tomados, e a 
vagarosidade de dous brigues Portuguezes, alem de outras 
muitas causas que naõ conhecemos, e cujos effeitos 
saõ mais aggravados pela distancia em que S. A. R. se 
acha do theatro das negociaçoens, me resignei (nos resig
namos) com paciência a um mal inevitável ; e foi para 
mim (nós) uma consolação ver o zelo e actividade com 
que eu (o Conde de Funchal) assim que soube quaes eram 
os Plenipotenciarios, nomeados por S. A. R. oceurri (oc-
correo) e suppri a tudo : facilitei (facilitou) a um todos 
os meios necessários para a jornada de Vienna, e para ser 
reconhecido no Congresso, ainda que lhe naõ eram chega
dos os Plenos Poderes. A outro assisti (assistio) com 
ordens do Governo Britannico a todos os portos facili
tando o seu desembarque, &c. e com todos os auxílios 
imagináveis preveni (o) que elle pudesse encontrar demora 
alguma em Inglaterra, e quando a pezar de todas estas 
diligencias se julgou, que o Conselheiro Antonio de Sal
danha naõ podia chegar a tempo para a abertura do Con
gresso, expedi os Plenos Poderes ao Plenipotenciario, que 
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se achava em Vienna, por um expresso, que he notório, 
chegou precizamente no dia em que elles eram indispen
sáveis." 

Veja o Leitor por esta amostra, a ridícula figura que 
quem escreveo tal papel faz representar o Conde, a char-
lataneria, a arrogância, o merecimento que se attribue, 
pareceria inculcar, que naõ pôde haver nem um eclipse da 
lua, sem permissão do Conde de Funchal ! 

Pois naõ ha tal, Senhores Seientificos, tudo saõ patra-
nhas, e gabaçoens, a favor do Conde, que nada fez nisto, 
que prestasse. 

" O zelo e actividade do Conde de Funchal supprio a 
tudo." Eia so charlatão, isto he o cumulo dos grandes ser
viços ; o zelo do Conde servio a tudo á* pois logo a tudo, 
tudo, naõ ficou nada para o merecimento de seu Principe, 
do Conselho de Estado, dos Plenipotenciarios nomeados? 
Só Sua Excellencia com o seu zelo supprio tudo tudo!! 

Oh ! de certo facilitou o Conde de Funchal o desem
barque do Conselheiro Antonio de Saldanha em Ingla
terra ! Parece incrivel, que á face de tantos Portuguezes 
que residem cm Inglaterra, se arriscassem os Scientificos a 
alegar isto como um serviço estupendo do Conde de Fun
chal ! Na Inglaterra, depois da paz, qualquer individuo 
estrangeiro, que queira desembarcar em qualquer porto, 
fallo logo immediatamente, sem embaraço nem difficul
dade alguma ; pois tal he a ley, expressa por um acto do 
Parlamento ; e no caso de uma personagem, revestida do 
character de Embaixador de uma Potência Alliada, a 
civilidade do Governo Inglez lhe suggeriria o prestar to
das as facilidades ao individuo, se algumas lhe fossem 
necessárias; e á vista destes notórios factos, querem-nos 
impingir, que o Conselheiro Antonio de Saldanha deve 
estar mui obrigado ao Conde de Funchal, por Sua Ex1 . 
ter feito com que o outro desembarcasse ! Ora he preciso 
ter mais do que ordinário descomedimento, para publicar 
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ao mundo taes pretensoens ! Mas naõ pára aqui, vere
mos depois que Antonio de Saldanha para o Conde de 
Funchal he uma formiga ao pé d'um Elephante, e nada 
se fazia em Vienna, sem a poderosa intervenção do gigante 
Politico, Conde de Funchal. Mal sabe elle o pouco caso 
que os Plenipotenciarios era Vienna saõ obrigados a fazer 
desta alta personagem. 

Dizem os Scientificos, que " c o m todos os auxílios ima
gináveis prevenio o Conde de Funchal, que o Conselheiro 
Antonio de Saldanha pudesse encontrar demora alguma 
em Inglaterra." Isto he outra bazoíia, que os Scientificos 
aqui imputam ao Conde de Funchal ; porque o Conse
lheiro Antonio tle Saldanha naõ precisava do Conde de 
Funchal para cousa alguma; excepto se o Conde empres
tou ao outro algum criado, que soubesse as ruas de Lon
dres para levar alguns recados. Esta assersaõ contém 
uma pérfida insinuação contra o Conselheiro Saldanha, o 
qual naõ podia precisar do Conde, para nada; e, na nossa 
opinião, até nem o devia consultar para cousa nenhuma 
de ponderação; porque os mesmos motivos, que obriga
ram a Corte do Brazil a excluir o Conde das Negocia
çoens de Vienna, deviam dar a conhecer ao Conselheiro 
Saldanha, que lhe naõ éra licito abrir-se com o Conde. 
i Como pois podia este facilitar cousa alguma, se nem éra 
ouvido nem cheirado nas Negociaçoens. 

Continuam os Scientificos dizendo, que <• o Conde de 
Funchal, quando se julgou que o Conselheiro Saldanha 
naõ poderia chegar a tempo para a abertura do congresso, 
expedio os plenos poderes ao Plenipotenciario que se acha
va em Vienna por um expresso." A expressão " expedio 
os plenos poderes, " he uma daquellas ambigüidades 
que usam os aduladores do Conde; porque insinua, que 
elle concede plenos poderes, como se fosse o Soberano de 
Portugal. Estas expressoens fazem mais mal ao Conde 
do que bem ; porque, se o Conde approvasse taes escrip-
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tos daria a entender, que elle pretende manejar os negó
cios de Portugal cá da Inglaterra, como se fosse o Sobe
rano. 

Mas supponhamos, que se quer dar a isto outra inter
pretação, e que dizem os Scientificos, que pelos termos 
expedir plenos poderes, só se entende, o mandar um Cor
reio, que levasse aVienna os Plenos Poderes, que o Conse
lheiro Saldanha tinha trazido com sigo do Brazil ; nesse 
caso, o tal estupendo serviço do Conde de Funchal fica re
duzido a alugar um homem, que fosse a Vienna levar uma 
carta; ora isto podia fazer o Conselheiro Saldanha, ou 
outra pessoa, a quem elle encarregasse de lhe alugar um 
homem, de tantos que há em Londres, que nistoganham 
a sua vida. 

Dizem mais os Scientificos, amplificando estes serviços 
do Conde, que o expresso, que levou os plenos poderes, 
he bem notório que chegou precisamente no dia em que 
elles eram indispensáveis." 

Este facto, se he verdadeiro, pelo menos naõ he notório; 
sabêllo-ha o Conde de Funchal, mas de certo naõ hc notó
rio, pois nunca foi publicado em gazeta alguma, nem 
contado publicamente, antes de apparecer no Jornal de 
S. Ea.; e caso seja verdadeiro ; he demasiado attribuir de 
merecimentos ao Conde, dar-lhe louvor até pelo mero 
accaso de chegar a carta a Vienna, precizamente, quando 
os plenos poderes eram indispensáveis. 

Notório he, que os Plenos poderes vieram do Brazil; 
notório he, que quem os trouxe foi um dos mesmos Em
baixadores, o Conselheiro Saldanha ; notório he, que este 
mesmo Conselheiro os remetteo de Londres para Vienna ; 
notório he, e os mesmos Scientificos o confessam, que o 
Conde de Funchal nada mais fez nisto do que alugar 
um homem para mensageiro, a quem se pagou, ja se sabe, 
por conta da Fazenda Real. Logo he notório que o 
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Conde naõ tem merecimento algum em toda esta trans
acçaõ. 

Notório he também que um dos Redactores do Pseudo-
Scientifico foi daqui mandado a Vienna, aonde naõ pode 
servir senaõ para dar parte do que lá se passar, mas nem 
por isso ganhará mais influencia quem lá o mandou ; 
antes este facto, de ter um emissário particular em Vienna, 
servirá de o dar melhor a conhecer na Corte de Rio-de-
Janeiro. 

Mas vai ainda adiante a Charlatanaria, os Scientificos 
dizem, que o Conde foi " instado " a partir para o Con
gresso. 

Digam-nos, Senhores Scientificos, quem instou o Conde 
de Funchal para que fosse ao Congresso ? Naõ a sua 
Corte do Rio-de Janeiro ; pois esta o excluio, nomeando 
tres Embaixadores diferentes. Também naÕ podia ser o 
Conselheiro Saldanha quem instasse; porque o Conse
lheiro sabia que o Conde naÕ tinha sido nomeado. Pode
ria ser alguma Potência Estrangeira ? Ora Scientificos 
Senhores, envergonhem-se até de suppôr a hypothese, 
que o Conde de Funchal podia assistir ao Congresso de 
Vienna, como Embaixador de S. A. R. o Principe Regente 
de Portugal, sem ser nomeado por seu amo, c só pela 
vontade das naçoens estrangeiras ; envergonhem-se de taes 
supposiçoens, que saõ altamente injuriosas a seu Protector. 

Os taes Scientificos pretendem ainda mais, e presumem 
que nada se faria no Congresso se naÕ fosse o seu Conde 
de Funchal. Dizem elles a p . 518. 

" E naõ sendo possivel adevinhar se S. A. R. aceitará 
a Mediação da Gram Bretanha, para a primeira questão; 
á Mediadora, ou á França separadamente, ou em fim ao 
Congresso teriam os Plenipotenciarios de S. A. R. que 
apresentar proposiçoens, generosas, e justas. O contrario 
succede) ia se naõ se tivesse achado modo decente de assig
nar um tractado em Junho p . p . " 
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Os Scientificos inculcam por isto, que tudo quanto se 

fizer em Vienna hc devido a ter o Conde Funchal achado 

um modo decente de asssignar o tractado de Paris. Fora 

com tal decência; cede a Cayenna, naõ obtém Olivença ; 

c chamam a isto modo decente de assignar u.n t ractado. 

Tomáramos que nos dicessem os Scientificos, se o seu 

poderoso Hercules, que (antas proezas faz, naõ tivesse 

assignado tal tractado, que peior iria a Portugal ? Sem o 

tractado ser assignado por este Atlante, perderia talvez 

Portugal Cayenna, e Ol ivença, mais naó he crivei que 

lhe tirassem mais nada. E m uma palavra estas assersoens 

rios Scientificos saõ só destinadas a fazer crer , que os E m 

baixadores Portuguezes em Vienna naõ podem fazer cousa 

alguma boa, que se naõ deva attribuir á causa primaria 

do poderosíssimo Conde em Londres. Nos pelo contrario 

suppómos, que o que ha de máo a elle se deve ; pois elle 

nas questoens da Cayenna, e Olivença, lançou os grilhoens 

aos ministros, que houvessem tle negociar depois delle. 

Dizem os Scientificos (a p. 516 . , " T u (o Corr. Braz.) 

pôens uma duvida , que nem levemente poz o Principe 

de Tal leyrand." 

Forte milagre ! Com que i o Conde de F u n d i a ! entrega 

Cayenna aos Francezes ás maõs lavadas, e havia o Nego

ciador Francez por-lhe objecçoens ? Se nós pomos objec

çoens, e o Pr incipe Talleyrand naõ ás pôz, a razaõ de 

diferença h e c l a ra ; nós dizemos, que com a cessaõ de 

Cayenna foi mal a Por tuga l ; e Tal leyrand obteo com ella 

o que a França queria, logo nós temos razaõ de queixa , c 

Tal leyrand teve boa occasiaõ de fazer uma barretada ao 

Conde, e ficar-lhe muito agradecido. De Tal leyrand naõ 

nos queixamos, fez o seu dever. 

Entraremos agora na questão pr incipal , que vem a ser 

a negociação de Par is , c o protesto do Conde de Funchal ; 

porque evidentemente o fim principal dos Scientificos, 

neste papel , naõ he outro senaõ justificar o Conde do que 

V O L . X I V . No. SO. N 
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fez em Paris ; e a raiva com que atacam o Redactor deste 
Periódico em vez das opinioens que adoptamos, naõ he 
senaõ o grito natural de quem lhe doe o açoite. Vamos 
ao ponto. 

Dizem os taes Scientificos, que a expressão do Conde 
de Funchal, sobre o protesto publicado em Londres, de 
que " serviria a todo o tempo de justificação a S A. R. 
para qualquer resolução que elle tomasse de ratificar ou 
naó o tractado, &c." he literalmente a mesma fraze, que se 
acha na carta de J . da C. Brochado ; aonde se diz— 
" Aquelle Ministro naÕ faltaria em requerer e persistir 
n'uma cousa, que notoriamente he da nossa conservação, 
para em qualquer acontecimento justificar as resoluçoens 
d'El Rey, N. S." 

Quando o Leitor considerar, que as nossas observaçoens 
a este respeito foram feitas no mez de Agosto, e que o 
nosso adversário empregou todo este tempo até Dezembro 
para nos responder, e sahio por fim com tal racionio, naõ 
haverá duvida em concordar, que o escriptor do tal papel 
tem nos miolos um ninho de minhocas ; e até nos parece 
que as taes minhocas morrerão de fome em pouco tempo, 
por falta de alimento. 

Brochado falia de requerer e persistir, para que El Rey, 
nas medidas, que adoptasse, se justificasse, com ter pedido 
e requerido o que lhe convinha ; aonde pois está aqui pro
testo algum de que fadasse Brochado ? 

A ratificação, ou naó ratificação dos tractados nao 
depende dos protestos dos ministros; mas para que um 
Soberano adopte certas medidas, principalmente de hos
tilidade, que eram as que linha em vista o Brochado, he 
essencial que seus ministros tenham previamente pedi
do e requerido aquillo que convém; por exemplo; em 
quasi todas as declaraçoens de guerra dizem os Soberanos, 
que havendo esgotado os meios pacíficos das petiçoens, 
requirimentos, e instâncias, e naÕ sendo estes attendidos 



Miscellanea. 99 

recorrem entaõ aos meios da força. Estas ou similhantes 

frazes, sendo fundadas nos requirimentos antecedentes, 

justificam as medidas de força; mas o caso da rati

ficação, he independente tlestas ponderaçoens, nem Bro

chado fallava do caso de ratificar tractados. 

Ex aqui como a gente atortloada applica mal as analo

gias, e argumenta com a comparação em casos absoluta

mente diversos. 

Os Scicntificos enfurecem-se muito por nós termos accu

sado o Conde de Funchal , de arrogância, e presumpçaõ, ja 

suppontlo que o seu protesto serviria de justifiçaõ ao So

berano, ja arrogando a si o deixar como elle se explicou, 

um ministro em Paris, que arranjasse o tractado de com

mercio. Este golpe doeo-Ihes n 'alma, e pelo muito 

que se enfurecem e gritam a este respeito, conhecemos 

bem quanto a arranhadella os mortíficou. Dizem elles 

p . 515. 

" Naõ contente ainda, acerescentas, que o Senhor 

Conde de Funchal falia na sua circular em um estylo, 

como se fosse o próprio Soberano ; administrando os negó

cios do Reyno, e authorizando Embaixadores para fazer 

tractados. Aleivoso, tu estavas em Londres no mez de 

Junho passado, sabias que o Imperador Alexandre, e o 

Rey de Prússia, e quasi todos os Plenipotenciarios dos 

Alliados vieram a Londres nesse mez : por conseqüência 

sabes, que o Senhor Conde de Funchal devia natural

mente desejar de se achar no seu posto ." 

Diga-nos, Senhor Scientifico, qual éra o seu posto 

Londres, ou Paris ? Se o Conde de Funchal , ou o Senhor 

Conde de Funchal (haja cortezia ao menos no tractamento 

próprio) estava encarregado de negociar em Paris, o seu 

posto éra Paris e naõ Londres ; e se julgou que a sua pre

sença em Londres era taõ interessante como a do Imperador 

Alexandre e Rey da Prússia, somos obrigados a dizer-

lhe, que se engana redondamente ; e estas expressoens daõ 

N 2 
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outra vez a conhecer o orgulho ridículo, que fez imaginar 

os defensores do Conde, que lhe competia o direito de no

mear por Embaixador o Conde rie Palmella, para negociar 

tractados de Portugal em Paris. 

Supponhamos que o Conde de Funchal julgava, que 

podia ou devia negociar os tractados tle Paris, nesse caso 

o seu posto éra Paris, e dar por desculpa de ter nomeado 

outro Embaixador, a vinda dos Soberanos a Londres, he 

pôr-se a par com essas personagens, que tanto se lhe da

vam, que o Conde de Funchal estivesse em Londres, como 

em Benguella ; c posto que esta ridícula philaucia attri-

buida do Conde naõ seja de taõ más conseqüências, como 

a sua desgraçada assignatura tle tractados ; com tudo prova 

os sentimentos de orgulho com que os Scientificos nos 

seus cantares o suppoem igual a Soberanos ; e que o erro 

que commeííeo em Paris , e expressou elle mesmo, pelas 

palavras de que " naõ podendo demorar-se em Paris ficou 

o Conde de Palmella authorizado a tractar," he nascido 

da mesma vaidosa arrogância, que o tem levado a conside

rar-se igual a Soberanos. 

H e mui natural que, tendo ficado impunes as desobe

diências, que tem practicado as respeito de muitas ordens 

de S. A. R. isto o tenha gradualmente levado a inchar-se 

por esta maneira. Nos sabemos, que o Illmo. c Exm0. 

Senhor Conde até se tem atrevido a mandar daqui ortlens 

a Governadores do Brazil, cm directa opposiçaõ ás ordens 

de S. A. R.; tal foi o caso do Pao-Brazil, em Pernam

b u c o ; e portanto, naõ se devem admirar os Scicntificos, 

se nós attribuimos aos mesmos motivos de arrogância, a 

sua nomeação de um Embaixador para Paris ; ou o modo 

impessoal porque designa a estada do Conde de Palmella, 

naquella c idade; deixando o sentido ambíguo, se a nomea

ção éra feita pelo Conde de Funchal , se pelo Principe 

Regente de Portugal . E por fim, o facto notório de ser 

o Conde de Palmella nomeado Ministro para Londres, e 
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naõ ter nunca o Conde de Funchal querido entreç-ar-lhe 

o lugar; he mais que razaõ sufficiente, para que nós e o 

mundo todo supponha, que o Conde rie Funchal está taõ 

habituado a tractar em menos cabo as ordens de sua Corte, 

que tem chegado ao cumulo de excesso de se suppôr com 

direito de nomear Embaixadores, em manifesto desprezo 

daaulhor idadede seu Soberano. 

Dizem os Scientificos, que se nós tivéssemos tido o tra

balho tle ler os tractados, naõ diríamos, que o Conde de 

Tarouca assignou somente a paz geral. Outra vez aílir-

niamos o mesmo, que dissemos, e naõ julgamos necessário 

ir examinar de novo a collecçaõ de tractados, para dar

mos esse gostinho, com elles dizem, aos Scientificos; cita

mos tle memória, mas sem temor de que nos refutem. 

Repetimos outra vez, o Conde do Tarouca, em 1712; 

assignou somente uma estipulaçaõ de paz geral. Esta 

medida he a que devia seguir o Conde de Funchal , se, 

como elle diz, naõ podia obter as condiçoens favoráveis ; 

com esta unica estipulaçaõ de paz geral, naõ haveria a 

desculpa, que elle agora dá , deter entregue Cayenna, para 

naõ retardar a paz. Alegamos-lhe o exemplo do Conde 

Tarouca ; c ja que os Scientificos dizem que elle fez, 

naquella occasiaõ, mais estipulaçoens do que a paz geral, 

citem as estipulaçoens, e o lugar aonde se acham, visto 

que nos negamos a sua existência. 

O mesmo repetimos a respeito do protesto. Nos disse

mos, que naõ ha exemplo de tal protesto nos annaes da 

Diplomacia; porque recahio sobre estipulaçoens, que naõ 

existiam. Toda a resposta dos Scientificos consiste cm 

dizer-nos que nós naõ somos texto em historia; mas naó 

se atrevem a alegar um exemplo. Citem o caso de um 

protesto feito sobre estipulaçoens naõ existentes ; a nós naõ 

compete provar a negativa ; e dizer-nos que nós naõ somos 

texto ; naõ he resposta. 

Dizem mais os Scientificos (a p . 517) que assim falia-
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roos porque ignoramos que todos os protestos dos Ministros 

que pro bonopacis; i. e. para naõ impedir a conclusão da 

paz , assignâram tractados, a que tinham alguma objecçaõ, 

recahem sobre o que nos chamamos entes naõ existentes; 

i. e. sobre direitos do seu Soberano ommittidos, ou naõ 

cabalmente attendidos no t r a c t a d o . " 

Desta maneira querem os Scientificos suavizar a accu

saçaõ, comparando o procedimento do Conde ao caso de 

direitos " ommittidos, ou naõ cabalmente attendidos no 

t ractado." Nós fomos mais longe no que dissemos; e as

severamos aquillo de que ainda agora estamos convenci

dos ; isto he, que o Conde de Funcha l naõ somente passou 

por direitos ommittidos, mas concordou em usurpaçaõ de 

direitos de seu Soberano, que com mediana abilidade ou 

instrucçaõ Diplomática, poderia preveni r : soffreo que 

outras Potências cedessem os territórios que eram de Por

tugal , sem consentimento de seu Soberano; o que, na nossa 

opinião, he de ura grande desdouro, e degraduaçaÕ do 

Pr incipe; ignomínia esta que o Conde de Funchal podia 

obviar, j a que naõ obviasse o mal da perda de território, 

pelos meios que apontamos no Nosso N ° . 75, (vol. xiii. 

p . 256 , e seg.) 

Deixando pois de parte a perda do território tle Cayen

na, que o Conde de Funcha l largou aos Francezes, sem 

compensação, equivalente, nem se quer agradecimentos ; 

esperaria talvez o Leitor achar aqui alguma resposta ao 

que nós dissemos, sobre a falta de respeito ao Soberano de 

Por tugal , fazendo-se esta cessaõ pelas outras Potências; e 

naõ se esperando pela ratificação de S. A. R.; esta respeitosa 

formalidade, devida ao character do Principe Regente de 

Por tugal , desprezada pelo Conde de Funchal , vem des

cu lpada aqui mui jocosamente. 

Quan to á cessaõ ser feita pelas outras Potências; dizem 

os Scicntificos, que também no artigo 11 tia copia do trac

tado geral , que assignou o tal Conde, Ia vem o artigo so-
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bre Cayenna. Ora este artigo alem de naõ ser em sepa
rado, como fizeram todas as demais Potências, cada uma 
no que lhe pertencia, até vem expressamente declarado, 
no artigo 10, do tractado geral, ser em conseqüência dos 
arranjos dos Alliados, e no artigo 8o. Inglaterra estipula 
por si e por seus alliados; e nós mostramos ja, quam fácil 
seria inserir isto mesmo em artigo separando, com o que 
pelo menos se salvava a decência. 

Quanto, á outra, de naÕ se esperar pela ratificação de 
S. A. R. para se entregar Cayenna, dizem os Scientificos, 
neste mesmo N°. que a expedição Franceza, destinada a 
tomar posse de Cayenna, foi agora suspendida, até se sa
ber da ratificação de S. A. R. Se isto he verdade, e se 
fez agora depois do tractado i que maior prova podemos 
alegar, de que seria fácil obter isto por estipulaçaõ, se o 
Ministro Portuguez soubesse negociar o tractado ? 

Resta-nos agora dar-mos o perdaõ que se nos pede, de 
ser-mos tractados por tu; perdaõ que concedemos de mui 
boa vontade, visto que se alega ser necessário para a graça 
do escripto. E tanto mais de boa mente concedemos isto, 
por que sendo custume entre os Fidalgos Portuguezes trac-
tarem-se os parentes por tu uns aos outros, talvez o Re
dactor Encuberto se julgue nosso parente ; pois o Redac
tor do Correio do Braziliense he Americano, filho de ou
tro, neto de outro, e assim, talvez, por diante, até accabar 
n'algura Cabocolo; edahi em diante até a algum macaco ; e 
o Redactor Encuberto, sabemos que pela parte materna, se 
acha na seguinte descendência, Americana. 

Uma mulata, filha bastarda, teve era dote as terras do 
Rio-Verde, no Brazil, para casar, com o ouvidor ; deste 
casamento nasceo, a Avó, ou mãy de Maria Antonia, que 
foi mãy do nosso Amigo. 

Pela parte paterna, na Europa, temos a descendência 
do ferrador do Postigo da Trindade, em Lisboa, e ainda 
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dura a demanda, com outro ramo da familia, sobre o chaõ 
aonde o ferrador teve a barraca com o seu banco. 

Assim, como talvez sejamos parentes, o tu, vem mui a 
propósito. 

Os Scientificos põem no fim do artigo, Continuar-se-ha; 
mas como elles, em provado seu bom methodo começaram 
com um .lonal, e acabaram com outro, naõ sabemos, se a 
continuação he para nós, ou para ambos. Como quer 
que seja, continuaremos nós. 

.N"ovidades deste Mez. 
BRAZIL. 

Proclamaçaõ do Intendente de Cayenna. 
Joaõ Severiano Maciel da Costa, Dezembargador, In

tendente Geral, e Primeiro Magistrado de Cayenna, e 
Guiana, Commendador da Ordem de Christo, &c. &c. &c. 

Habitantes de Cayenna, e Guiana. 
As gazetas publicas, que chegam do estrangeiro, nos 

trazem a noticia de que, pelos arranjamentos particulares 
entre S. A. R. o Principe Regente N . S. e S. M. Britan
nica, será a Guiana Franceza entregue a S. M. Christia
nissima. Tudo annuncia, que as condiçoens e modo desta 
entrega, seraõ discutidos e fixados no Congresso Geral, 
que se devia abrir em Vienna no Io. do presente mez, o 
que retardará também esta epocha. No entanto, he pre
ciso que a Administração desta Colônia siga a sua rotina, 
que se faça o serviço publico, que se pague e sustente a 
guarniçaõ, eque se naõ perturbe a ordem publica, e a tran
quillidade, de que tendes gozado até o presente ; no caso 
contrario, vós conheceis muito bem, que he sobre vós, que 
devem pezar as conseqüências do aperto e embaraços, que 
experimentasse a Administração ; e seria bem doloroso ao 
Governo de S. A. R. ser obrigado a empregar meios de 
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rigor, que até este dia vós naõ tendes conhecido, para vos 
obrigar a fazer o que o vosso dever, e a gratidão cm que 
estais, para com uma administração taõ paternal, vos orde
nam imperiosamente. 

Naõ deis ouvidos a discursos iusidiosos, que vós poderão 
fazer gentes ociosas, ignorantes e imbecis, ou indivíduos 
que por motivos particulares, dependentes da natureza de 
seus nc-ocios, saõ interessados na desordem. Elles saõ 
bem conhecidos ; e em toda a parte he esta miserável classe 
da Sociedade quem fomenta a desordem politica : uma 
bem triste experiência vôllo tem grovado. Naõ he dado 
a simples particulares o penetrar os segredos politicos dos 
Gabinetes dos Soberanos, e e tudo o que o publico lhe 
apraz dizer a este respeito, naõ he o mais das vezes senaõ 
sonhos para se divertir, ou indispor o povo crédulo, e tí
mido. Habitantes, continuai a cumprir tranquillamente 
com o vosso dever, e descançai com confiança na justiça, 
que deve necessariamente dirigir as transacçoens, que vaõ 
a ser fixadas, entre dous Soberanos justos : A vossa sorte, 
as vossas pessoas, os vossos bens, saÕ objectos sagrados, 
com que se vaõ occupar. A calumnia e a intriga tem 
sempre o seu castigo. 

Dado em Cayenna, no nosso Hotel, aos 15 de Outubro, 
de 1814. 

(Assignado) JOAÕ SEVERIANO MACIEL, DA COSTA. 

CONGRESSO EM V I E N N A . 

Vienna, 22 tle Dezembro. 
Hum papel publico affirma, que a Nota apresentada pe

lo Principe Metternich, em resposta á de Wurtemberg, 
versa sobre dous pontos principaes-— 

1. A extençaõ territorial das Potências que haõ de for
mar para o futuro a Confederação Germânica. 

2. A Constituição politica destes Estados. 
A solução da primeira questão, (diz a Nota) depende 

VOL. X I V . N o . 80. o 



106 Miscellanea. 

dados negócios da Europa; consequentemente a Juncta 
para os negócios da Alemanha pode empregar-se tamso-
mente na segunda questão; o conhecimento particular de 
tudo o que diz respeito ás mudanças territoriaes naõ he 
necessário para a terminação do Acto Federativo. Os 
Membros da Juncta Germânica estaõ alem disto suficien
temente ao facto das principaes relaçoens que haõ de ter 
logar, e neste respeito pequenos desvios naõ podem ter in
fluencia ; porquanto, quando para o futuro se entrar 
na formação do Acto Federativo, será fácil accrescentar as 
mudanças que se tiverem julgado necessárias durante o 
Congresso. As sabias representaçoens da Bavária, Hano
ver e VVurtemberg tinham causado a determinação de se 
abandonar o primeiro plano que se havia proposto. 

Naõ se podia deixar á escolha de um Principe Alemaõ 
acceder ou naõ acceder á Confederação Germânica ; e as 
vantagens, que desta Ccnfederaçaõ resultam, ao total 
da naçaó Alemaã, naÕ podiam ser concedidas, excepto co
mo compensação pelos sacrifícios, que o bem de toda a na
çaõ requer. O objecto da grande aliiança, em quanto diz 
respeito a Alemanha, era a abolição da Confederação do 
Rheno, e o restabelecimento da liberdade e constituição 
da Alemanha, com algumas modificacoens. 

A Gazetta de Arau faz mençaõ dos 12 Artigos propostos 
nas conferências entre a Áustria, Prússia, Wurtemberg, 
Bavária, e Hanover, como base para o arranjamento da 
Alemanha. 

1. Os Estados da Alemanha, (incluindo a Áustria e a 
Prússia, pelos seos dominios Alemaens) saõ unidos por um 
Compacto que será chamado " a Confederação Germâ
nica." Cada ura dos Membros que se unirá sua aliiança 
deverá renunciar o direito de se separar delia, sem o con
sentimento dos outros. 

2. O objecto desta Confederação he procurar fora, paz e 
independência, era respeito a outras potências, e dentro, o 
direitos constitucionaes de todas as classes da naçaõ. 
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3. Os Membros da Confederação Germânica, unindo-se 
para conseguir este objecto (de que depende o bem do 
paiz era geral) era conjuncçaõ e individualmente, a livre e 
inteira disfructaçaõ de seus direitos de Soberania, no que 
lhes naó forem coarctados pelo objecto mencionado no 
artigo precedente, e pela limitação especialmente expressa 
no Compacto Federadvo. 

4. O objecto deste Compacto ha de ser preenchido (a) 
por uma administração combinada cora a divisão da Ale
manha em um certo numero de Círculos, a qual consistirá 
em um Conselho composto de membros dos co-estados 
(6), pela influencia que cada Director de um Circulo 
tiver sobre os estados do seu Circulo ; na conformidade 
do texto do Acto de Confederação, e debaixo da superin
tendência da Assemblea dos Confederados. 

5. No Conselho de Directores dos Círculos, a Áustria 
terá dous votos, a Prússia dous, Hanover, Bavária, e 
Wurlemberg, cada uma, um. Este conselho será peiimi
nente, e esta á sempre juncto na mesma cidade; dicidiiá 
pelo maior numero de votos, e formar-se-haõ tantos cír
culos como houver de votos neste Conselho. Os seus 
attnbutos seraõ :—I o . A exclusiva direcçaõ, e o exercicio 
do poder exclusivo da Confederação; a representação 
deste corpo, era circumstancias em que elle deve apparecer 
como tal em suas relaçoens com Potências Estrangeiras; 
a decisaõ sobre paz ou guerra.—2o. A Administração, em 
conjuncçaõ com o Conselho dos Principes e Estados, dos 
objectos que disserem respeito a estes últimos. 

6. O Conselho dos Estados he composto (o) de um 
certo numero de Casas de Príncipes ; estas seraõ escolhi
das segundo a antigüidade da dignidade de Principe nas 
familias, esplendor destas, e a população de seus estados ; 
de sorte que além das antigas casas principaes poderá ha
ver algumas novas: porem so no caso de possuírem ao 
todo uma população de 100.000 almas (b); das outras 

o2 
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Casas Principaes e Cidades Livres, com o voto conhecido 
pelo nome de voto Curial. Porem este Conselho tem so
mente o poder legislativo da Confederação, de concerto 
com o Conselho de Directores de Círculos, por maneira, 
comtudo, que formem duas Cameras separadas para as 
suas deliberaçoens ; por conseqüência emprega-se princi
palmente em regulamentos geraes cujo objecto será o bem 
do interior. Ajuncta-se uma vez cada anno, e naÕ conti
nua a sessaõ por mais tempo do que fôr necessário para 
terminar os negócios que tiver para discutir em cada vez. 

7. Os Directores dos Círculos tem todos os mesmos di
reitos ; somente a Áustria tem a direcçaõ dos negócios nos 
dous Conselhos ; pelo que se entende meramente a ma
neira de os conduzir. 

8. O Director de cada Circulo he encarregado de man
ter a Aliiança Federativa e suas decisoens, com o exercí
cio do Poder Soberano nas Assembléas dos Círculos sobre 
os negócios da guerra ; de dirigir as Assembléas do Cir
culo; de formar, com os seus Tribunaes, a ultima instân
cia para os Estados do Circulo, os quaes, pelas condiçoens 
do Compacto naÕ teraõ Tribunal na ultima instância. As 
suas relaçoens particulares com os Estados individuaes do 
Circulo seraõ determinadas pela sua maior ou menor ex
tençaõ; e isto pode ser regulado pela divisão já apontada, 
dos Estados terem o que se chamava Votum Virile, ou 
Curial. O Director do Circulo naõ exercerá os direitos 
de que esta revestido pelo Acto Federativo, por virtude 
de poder inherente nelle, como Soberano do paiz, tendo os 
outros Estados Germânicos neste sentido os mesmos direi
tos que elle ; porem exercitallos-ha meramente como en
carregado dos negócios do paiz. 

9. Para acautellar que nenhum estado da Confederação 
comprometia a segurança externa, cada um daquelles es
tados que naõ tem possessoens fora da Alemanha, obriga-
se a naõ fazer guerra separadamente com potências estran-
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geiras nem tomar parte nella, nem concluir, sem reservar 
o consentimento da Confederação, alguma Aliiança rela
tiva a guerra, ou algum tractado de subsidio, ou para for
necimento de tropas. Se os primeiros Estados, que tem 
possessoens fora da Alemanha, entrarem em guerra com 
outras potências, a Confederação decidirá se tomará parte 
nella ou naõ, sendo-lhe proposto pela potência que fizer a 
guerra. 

10. O Principes Alemaens renunciam igualmente o di
reito rie fazer a guerra uns contra os os outros, e submet-
tem as suas differenças ás decisoens judiciaes que forem 
datlas junctamente pelo Conselho dos Directores dos Cír
culos, e por um Tribunal da Confederação ; na conformi
dade dos regulamentos que se houverem de determinar. 
O Tribunal estabelecido para este fim, decidirá também 
sobre as queixas que perante elle forem trazidas, sobre 
violação das condiçoens do Compacto em differentes 
partes do paiz. 

11. O mesmo Compacto Federativo estabelece a neces
sidade de uma Constituição dos Estados, em cada paiz que 
for membro da Confederação, e fixa um minimum dos di
reitos dos Estados; porem cada paiz em particular fica 
em liberdade, naõ so de conceder aos seus Estados direitos 
mais extensos, mas também de lhes dar uma Constituição 
adaptada aos usos e á natureza do paiz, ou ao character 
de seus habitantes. 

12. O Compacto Federativo fixa certos direitos que 
todos os Alemaens devem gozar sem restricçaõ em toda a 
parte da Alemanha, por exemplo, o de emigrar, debaixo 
de certas restricçoens de entrar no serviço militar ou civil 
de outros Estados Germânicos. 

Estes dous artigos últimos deixam a Áustria e a Prússia 
em liberdade de attender em sua execução á extensão de 
seus dominios, os quaes incluem paizes que naÕ saÕ parte 
da Confederação Germânica. 
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F R A N Ç A . 

Paris, 31 de Dezembro. 

Camera dos Deputados.—Sessaõ do dia 30. 

Prorogaçaõ da Camera. 

O PRESIDENTE—Senhores! Primeiro que o Ministro 
de S. M. venha annunciar-nos a nossa separação, permitti 
aquelle, cuja situação eslá mais bem adaptada para ajunc
tar as vossas opinioens, que ponha perante vos nesta occa
siaõ os principaes resultados dellas. 

Se, confiando na imparcialidade Real, haveis tempe
rado algum tanto a liberdade da imprensa, foi a fim de 
cedo gozardes com mais segurança os seus inestimáveis 
benclicios, depois de se haverem preparatlo leys que sir
vam para corroborar o Governo, c preservar a moral 
publica, c a paz das familias. 

Ao exemplo de S. M. seriam os vossos desejes, que os 
carregos públicos fossem menos pezados ; porem era ne
cessário prover ás necessidades do Estado, a uma divida 
publica immeusa, estabelecer um credito publico, por-nos 
em estado de o satisfazer, e facilitar novos recursos. Se 
uma justa confiança vos induzio este anno a pôr varias 
sommas á disposição do Governo, toda a naçaõ Franceza, 
tanto como vos, espera ver na Sessaõ seguinte as contas 
por miúdo, atestadas em devida forma, de totlas as receitas 
e despezas, a fim de que possais examinar se naõ he pos
sivel entrar prestes no conhecimento dos desejos do nosso 
Rey em aliviar o seu povo. 

Os vossos coraçoens tem sido depedaçados pela neces
sidade de restabelecer novos tributos, contra os quaes uma 
parte da França se declarou; porem quando os contri
buintes reflectircm,quc taxas indirectas saõ o recurso mais 
seguro dos Estados modernos, eque a agricultura, a nossa 
grande manufactura, prospera mais debaixo da sua pro
tecçaõ ; quando reflectirem que a ley he temporária, e que 
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vos estais a ponto de consultar com os vossos concida
dãos sobre o systema de importeçaõ que mais convirá 
estabelecer, appropriado ao nosso território ás nossas pro
ducçoens, ás nossas maneiras, e ás benevolas intençoens 
de S. M., alguns resignar-se-haõ á necessidade, outros á 
esperança. 

Se naÕ tendes ainda podido remediar grandes calami
dades, ao menos a vossa justiça tem reservado para si o 
poder de apoiar a nobre voz, que se tem ouvido na Camera 
dos Pares. Tal vez, Senhores, também tenhais pezar, por 
naó vos terdcs occupado com a sorte daquelles homens 
por quem os fundamentos religiosos da sociedade saÕ fir
mados : sentido agora, que a verdadeira philosophia e 
religião parece desejarem uma uniaõ para consolidar a 
moral, e dar ao espirito do publico instrucçaõ mais certa. 

O espirito nacional, de cuja falta nos aceusam, res
pira em todas as nossas deliberaçoens. Tem-se mostrado 
em todas as leys relativas á industria; e em resposta 
aquelles que tiverem vontade de nos aceusar de dema
siada parcialidade, podemos dizer que o erro mesmo he 
honroso quando he patriótico. 

O espirito nacional foi manifestado sobre as leys rela
tivas ao commercio. Ainda que tendes alargado, pode 
dizer-se, o circulo da representação, consultando o parecer 
das Cameras de Commercio, apenas haveis podido cora-
meçar o prelúdio de um melhor systema. Em um reyno, 
cuja costa de mar tinha-se tornado quasi inútil, era impos
sível fazer mais presentemente ; porem a opinião publica 
apreciando a prudência de vossas tentativas, prevê, que 
quando o estado da Europa, e o das nossas Colônias esti
ver concertado, haveis de ser chamados a concorrer em 
leys de uma natureza verdadeiramente nacional. 

O espirito nacional mostrou-se eminentemente Francez ; 
nas leys que organizastes a respeito da pessoa do monarcha: 
fosles os verdadeiros orgaõs de todos aquelles a quem re-
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presentais, quando votastes a mesma Lisla Civil '•> com a 
qual nos lembra que a Coroa foi dotada pelo infeliz. 
Luiz XVI. , e quando deliberastes unanimemente,, que a 
França estava obrigada ás dividas do seu Rey. 

Assim vos, Senhores, tendes reconciliado com o Go
verno Representante os seus maiores adversários. Tor
nando a receber guerreiros naõ inferiores a seus antepas
sados, vem elles no conhecimento de que o nobre senti
mento, a alma das monarchias, tem mais energia sendo 
espalhado pela naçaõ, e põem instrumento mais poderoso 
nas maons de um Rey de França. 

A honra da pátria, para me servir da expressão de um 
homem de quem a França se gloria,* a honra da pátria, 
unindo todos os Francezes ha de continuar os milagres, 
que o Ceo obrou á appariçaõ de um Filho de St. Luiz. 

Meditemos pois, Senhores, em paz, e em nossas casas 
sobre a ley da reeleição» cora a qual muitos de vos estaõ 
occupados, e que deve satisfazer a nobre emulação de 
todos os Francezes a congregar-se a roda do throno para a 
prosperidade de commum. Voltemos para as nossas pro
vincias descuidados. Deixamos nesta capital, cercado 
pelo amor do seu povo e pela devoção do exercito, um 
Rey, a quem consideramos o melhor guarda liberdade 
publica. 

A Camera ordenou a impressão do discurso do Presi
dente ate o numero de seis copias. Mr. o Abbade de 
de Montesquieu, os Baroens Luis, e Dandré, forem intro
duzidos segundo as formulas usaes. 

Mr. o Abbade de Montesquiou aproximou-se á Meza, 
c deo a um dos Secretários a Proclamaçaõ de S. M. para 
ser transmittida ao Presidente. 

O Presidente.—Na forma do regulamento do Rey, ler-
vos-hei a Proclamaçaõ Real, que trouxeram os Ministros 
• > i • • * • • • • — • • • • • • » - — — • • * • • * • ' - . . . . . i i • • — • • • • • • • • • i • • • •*•"* 

* M. Chateaubriand. 
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do Interior, das Finanças, e o Director-geral da Po
licia. 

" Luiz, por Graça de Deus, Rey de França e de Na
varra, a todos aquelles a quem estas presentes chegarem, 
saúde. 

A Sessaõ da Camera tios Pares, e a dos Deputados dos 
Departamentos saõ prorogadas, e suas sessoens adiadas 
para o Io. de Mayo, de 1815. 

A presente Proclamaçaõ será levada á Camera dos De
putados dos Departamentos pelo nosso Ministro, Secreta
rio de Estado da Repartição do Interior, pelo nosso 
Ministro Secretario de Estado da Repartição das Finan
ças, e pelo Director-geral da Policia do Reyno. 

Dada em Paris, em 30 de Dezembro, de 1814, e do 20°. 
do nosso reynado. 

(Assignado) Luiz. 
Pelo Rey, 

(Assignado) O Abbade de MONTESQUIEU. 

O Presidente acerescenton :—Nada mais me ressta 
senaõ pronunciar a formula contida no Art. 4o. do Regu
lamento do Rey. 

A Camera separa-se no mesmo instante, se a Proclama
çaõ ordena o encerramento da Sessaõ, o adiamento ou 
dissolução da Camera. 

Os Deputados levantaram-se logo, e separou-se a Ca
mera. 

I T Á L I A . 

Milaõ, 14 de Dezembro. 
Apparecêo finalmente a decisaõ que ha tanto tempo se 

esperava, e que fora pedida por tantas humildes repre
sentaçoens. Em virtude de uma ordem de S. M. o Im
perador do Áustria, os regimentos Italianos sairaõ de sua 
pátria para irem fazer o serviço nas provincias Austríacas. 

VOL. XIV. No. 80. P 
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Logo que esta noticias e publicou authenticamente, causou 
inquietação geral entre as famillias dos militares, e mui 
considerável deserção. O ameaço dos mais severos 
castigos aos desertores, a de se tlarem licenças aos que as 
requerem, naõ tem bastado para persuadir os Italianos 
em armas a ir servir em ura paiz estrangeiro. O General 
Governador Militar de Brescia, o Baraõ Suden, tem íèito 
todas as diligencias por dar uma direcçaõ mais favorável 
á opiuiaõ publica no departamento de Mella ; porem em 
vaõ. Depois de haver viajado pelos vários districtos do 
seo governo para descobrir desertores, naõ tem podido 
induzidos a conformar-se aos seos desejos ; e na vaã pre
tençaõ de oppor esta resistência publicou a seguinte 

PROCLAMAÇAÕ. 

Soldados !—S. M. o Imperador da Áustria, Fran
cisco I. nosso Augusto Monarca, tendo assignado a todos 
os novos regimentos Italianos outro destino, mandando-os 
marchar para as mais bellas cidades da Alemanha, julgo 
próprio, antes que comeceis a marchar, fazer saber, ao 
menos aos differentes corpos da minha brigada, que, se 
urgentes negócios de famillia exigirem a presença de 
algum de vos, obtereis licença para voltar á Itália a cui
dar delles. Observai durante a marcha, que ides fazer 
a observância da mais cxacta disciplina, e detestai a 
desgraçadissima practica da deserção, daqual muitos de 
vossos camaradas se tem feito culpados. Naó deis ouvi
dos aos mãos conselhos dos descontentes, que so podem 
desvairar-vos. Todo aquelle que for culpado de deserção 
perderá o privilegio da sua demissão. 

P O L Ô N I A . 

Ordem do dia de S. A. Imperial o Archiduque Con-
stantino. 

" Varsovia, 11 de Dezembro, 1811. 
í{ S. M. o Imperador Alexandre, vosso poderoso pro-
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tector, vos exhorta. Ajunctai-vos á roda dos vossos 
estandartes, armai vossos braços para a defeza da pátria, 
para a manutenção da vossa existência politica. Em 
quanto este augusto monarcha está occupado com a feli
cidade que destina para o vosso paiz, mostrai, que estais 
promptos para apoiar os seos generosos esforços com o 
vesso sangue. Os mesmos chefes que por estes vinte 
annos vos tem conduzido ao campo da honra, saõ os que 
ainda para lá vos tornarão a guiar. O Imperador sabe 
apreciar o vosso valor. No meio dos desastres de uma 
guerra desgraçada, vio-se que a vossa honra sobrevivia 
aos acontecimentos, que naõ estava em vossa maõ poder 
alterar. Feitos gloriosos vos distinguiram em um conflic
to, cuja causa vos era muitas vezes estranha. Agora que 
os vossos esforços saõ dedicados á vossa pátria, haveis de 
ser invencíveis. 

" Soldados, egerreiros de toda a sorte, dai primeiro 
exemplo das virtudes, que devem inspirar todos os vossos 
compatriotas ; devoção illimitada ao Imperador, cujo 
único objecto he o bem da vossa pátria ; amor para com a 
sua augusta pessoa, obediência, disciplina, unanimidade: 
por estas haveis de promover o bem da vossa pátria, que 
está sendo aSora o seo poderoso égide ; por estas haveis 
de conseguir aquella prosperidade que outros poderiam 
prometter-vos, porem que so elle pode procurar-vos : e 
seo poder e as suas virtudes saõ o penhor. 

" CONSTANTINO." 

HESPANHA. 

Artigo de Officio. 
Madrid, 16 de Dezembro. 

O Excellentissimo Senhor Secretario de Estado e do 
Despacho universal das índias recebeo o Officio seguinte 
do Vice-Rey da Nova Hespanha, D. Feliz Maria Calleja: 

" Excellentissimo Senhor! Estando ainda interrompida 
p 2 
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a communicaçaõ com Vera Cruz pelos motivos que expuz 
a V. Ex' . na minha ultima carta, de que incluo segunda 
v ia ; e naÕ sendo sufficiente para a franquear a medida 
que tomei de reforçar com algumas companhias de grana
deiros a guarniçaõ de Xalapa, para que cora suas forças 
combinadas com as de Vera Cruz destruam as desprezíveis 
quadrilhas de ladrocns que atem embaraçado, despacho o 
presente officio pela Costa, para annunciar a V. Exa. a 
recuperação da importante praça de Acapulco, e a des
truição do ultimo entrincheiraraento a que se acolheram 
as reliquias do rebelde Morelos, que com as outras, rela
tivas ao tempo que mediou desde a minha antecedente 
participação até agora, passo a pôr na presença de 
V. Ex1 . Por ellas verá V. Exa . também os rápidos pro
gressos que tem ido fazendo nestas provincias as armas 
de S. M., batendo e desalojando os insurgentes de todos 
os pontos que occupavaõ, á excepçaõ do da lagoa de 
Chapaia na nova Galiza, com cujo abrigo conseguirão 
algumas vantagens sobre as divisoens daquella provincia, 
que me obrigarão a avisar o Commandante-general D. 
José da Cruz que as reúna, abandonando pontos menos 
interessantes, e faça novo esforço sobre a Ilha que elles 
tem fortificada, no entanto que o Brigadeiro D. Ciriaco 
de Llano, que coraiuanda o exercito do Norte, se occupa 
era bater as reunioens que ha entre a mesma provincia e 
as de Valladolide e Guanaxuato. 

" NaÕ occore mais nenhuma novidade que mereça 
attençaõ nas outras provincias deste governo, cujos chefes 
trabalhaõ com actividade em perseguir as reliquias das 
grandes reunioens que andaõ errantes por toda a parte, 
interceptando 06 caminhos, e interrompendo o commercio. 
A opinião tem melhorado muito; saÕ infinitos os que se 
apresentaÕ para perdaõ; e com as noticias ultimamente 
chegadas do regresso ao seio da sua naçaõ do nosso amado 
soberano o Senhor D. Fernando VIL, he provável se 
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apresentem outros muitos, cedendo grandemente o espirito 
de rebelliaõ que a ausência d 'El Rey motiva, e a quasi 
extincta esperança de que voltasse ao seu throno. Taõ 
plausível e lisonjeira noticia causou aqui as mais vivas 
effusoens de alegria, e a mandei celebrar com as demon
straçoens que V. Ex*. verá nas Gazetas N°. 583, e 585, 
entretanto que o Supremo Governo ordena as que se de-
vaÕ executar em obséquio de taõ alto de digno objecto, 
que forma as delicias e esperança de seus fieis vassallo*, 
rogando a V. Ex*. tenha a bondade de elevar a noticia de 
S. M. as que comprehende esta carta, com a mais rendida 
expressão da minha profunda lealdade e amor á sua Real 
Pessoa, da que anima os fiess e honrados habitantes desta 
Nova Hespanha, e dos meus desejos de lhe conservar a 
preciosa parte dos seus dominios, no que tenho trabalhado 
com todo o zelo e esmero de que sou capaz. Deos guarde 
a V. Ex*. muito, annos. México, 16 de Junho, de 
1814, &c. 

O mesmo Secretario recebeo a felicitação, que faz a 
S. M. pela sua exaltação ao throno o cabido da cidade de 
Guatemala : iguaes demonstraçoens fizeraõ os capitaens-
e cameras de Merida de Yucatan, Havana, Cuba, Porto-
Rico, Vera-Cruz, e Caracas. 

P O R T U G A L . 

O Principe Regente N. S. Houve por bem crear uma 
superintendência de agricultura nas tres comarcas de San
tarém, Évora, e Setúbal, nomeando para superintendente 
o desembargador Alberto Carlos de Menezes, natural da 
cidade de Leiria; sendo provido no officio de escrivão 
Joaquim Pereira de Negreiros, da mesma cidade. O 
mesmo ministro he encarregado da regulação geral dos 
salários dos officio, de justiça, e fazenda da corte, Reino, 
Ilhas, com authoridade de examinar Cartórios, e conferir 
com os magistrados, e officiaes mais práticos sobre os abu
sos, e excessos, a fim de apresentar a S. A. R. o plano da 
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reforma dentro do espaço de seis mezes, pela meza do de-

sembarga do paço. Por editaes se annunciará a visita 

daquelle magistrado para se conseguirem os desejados 

effeitos, que S. A. R. se propoz, e que as sabias leis de 

seus augustos predecessores permeditáraÕ. 

Reflexoens sobre as Novidades deste Mez. 

BRAZIL. 

Entrega de Cayenna. 

O Leitor achará a p. 103 uma proclamaçaõ do Intendente de 
Cayenna, sobre a entrega daquella Colônia aos Francezes, por 
onde se vê, que naÕ foi um temor imaginário, o que nós ex
pressamos no nosso N". passado, da perplexidade em que se 
Teriam as authoridades de Cayenna, chegando a epocha em 
que, pelo tractado, os Francezes tinham direito a tomar posse 
de Cayenna, naÕ havendo a esse tempo chegado as ordens de 
S. A. R. o Principe Regente de Portugal. 

Com effeito, logo que chegaram a Cayenna as gazetas com a 
noticia do tractado, expressaram os habitantes a sua mui natu
ral opinião, que dentro da epoeba prescripta na estipulaçaõ 
voltariam ao dominio da França; e começaram a tomar as suas 
medidas em conseqüência. 

O Intendente, que naturalmente lhe pareceria ímpossirel 
que o Embaixador Portuguez em Paris cahisse em tal absurdo, 
de estipular o cumprimento do tractado, sem que fosse neces
sária a ratificação do Soberano, interpretou o tractado, ou 
ajuste, como de futuro, e nao de presente, e assim, como nao 
admittio, o que na realidade éra o facto, cahio, em muitas in-
consequencias. Deus queira, que naÕ haja ainda peiores re
sultados, destes grandes serviços de fazer tractados. 

O Embaixador, em Londres, que assignou o tractado de 
Paris em Mayo de 1814, deixou este pobre Intendente da Cay
enna, até o mez de Outubro, sem informaçoens da bella esti
pulaçaõ que tinha feito em Paris, e cujo conhecimento éra 
importantíssimo ao Intendente; de maneira, que este se vê 
obrigado, a fundamentar a sua proclamaçaõ official, em noti
cias das gazetas. 
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Debaixo do mesmo principio errado, continua o Intendente 
dizendo, " que tudo annuncia, que as condiçoens e o modo da 
entrega seraÕ discutidos, e fixados em Vienna." NaÕ ha tal, 
senhor Intendente, o tractado de Paris he conclusivo, e no ar
tigo X. diz que a entrega de Cayenna foi En consequence d'ar-
rangemens pris, e naÕ à prendre, e dentro do espaço de tres 
mezes, se devia verificar esta entrega. 

Supposto que a origem destas difficuldades se ache no trac
tado, nem por isso nos parece que o Intendente tinha grande 
necessidade da patarata, que arrumou em sua proclamaçaõ. 

Uma proclamaçaõ authentica fundada em novidades de ga
zetas, he mui pouco decorosa á dignidade do Governo ; por
quanto se as noticias das gazetas fossem falsas, nem toda a 
água do Amazonas lavaria o Senhor Intendente da nodoa de 
ridículo, que lhe havia de cahir cm cima. 

Quanto á anxiedade dos habitantes, em desejar voltar para o 
Governo Francez, he mui natural; naÕ só porque estava pas
sado o prazo do tractado, mas porque, segundo o que nos 
dizem de Cayenna, os habitantes queixam-se bastante, da admi
nistração Portugueza, do que temos provas em vários papeis, 
que se nos tem enviado de Cayenna. Agora, se as queixas saõ 
ou naÕ, com razaõ, ou sem ella, he outra questão ; e digna de 
examinar-se. 

Dizem alguns dos habitantes de Cayenna, que nos escrevem, 
que a Corte do Brazil estabeleceo um Governo despotico na 
Cayenna, ajunetando em uma só pessoa todos os poderes ; e 
que o Intendente tem atropelado a justiça, recolhido ao the
souro grandes sommas, productos de confiscos, tributos, &c. ; 
interrompido o curso da justiça nas dividas, e crimes dos Por
tuguezes para com os habitantes, &c. &c. 

Vamos por partes, Senhores Francezes de Cayenna. Nin
guém aborrece mais do que nós essa reunião de poderes, que 
constitue o que se chama vulgarmente despotismo; e contra 
elle clamamos todos os dias ; recommendando alguma reforma 
no Brazil, que escuse a necessidade de haver um Governador, 
ou outra pessoa alguma, que tenha o poder de mandar prender 
outra, sem que seja ua forma das ordenaçoens do Reyno, e 
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ainda com mais cautellas sendo possivel. Mas isto que recom

mendamos para as provincias do Brazi l , que estão em paz e 

t ranqui l las , debaixo do Gove rno de seu Soberano n a t u r a l ; 

naõ podemos nem queremos extender a Cayenna , que, sendo 

uma conquista recente, éra preciso t rae tar , quasi como se trac-

tam os paizes inimigos, de que se esta ou de posse, ou de occu

paçaõ , durante a guerra. S. A. R . p o r t a n t o naÕ podia esta

belecer para Cayenna outro G o v e r n o in ter ino, senaÕ um go

verno militar ; e ainda assim mandou naÕ um soldado mas um 

magistrado, para aquelle Governo ; c estamos seguros, que os 

habitantes de Cayenna naõ gozavam mais liberdade politica 

duran te a sua sugeiçaõ a Bonapar t e , do que sob o Governo do 

Principe Regente de Por tuga l . 

Quanto aos abusos deste poder, na pessoa que o exercitava, 

nada temos a dizer ; as accusaçoens, que nos tem chegado á 

noticia podem ser falsas, ou podem ser verdadeiras : o iudivi

duo que exerce o cargo de In tenden te de Cayenna , he nos assas 

conhecido ; e sabemos quan to basta para dizermos, que infe

lizmente he um Braziliense, q u e s e naÕ oppor ia ás ideas de des

potismo : assim naÕ podemos emprehender a sua defeza, sem 

provas cabaes de sua innocencia. 

Po rém, se os habitantes de Cayenna pagaram alguns tributos 

ou contr ibuiçoens á Potência conquistadora ; lembrem-se que 

os Francezes á sua chegada em Lisboa, impuzéram unia con

tr ibuição de cem milhoens de francos, ou quarenta milhoens de 

cruzados ; sem que conquistassem Por tuga l , pois entraram ali 

como amigos. 

As authoridades Portuguezas em Cayenna poderão ter me

tido na sua algiberia, o producto destas contribuiçoens, que 

pertenciam ao Soberano ; muitas destas peloticas fizeram os 

Francezes em Po r tuga l ; mas quer os Portuguezes o fizessem 

em Cayenna , quer naÕ, o Principe Regente , e naÕ os habi

tantes lie que tem de queixar-se. 

O In tenden te de Cayenna poderá ter mandado prender alguém 

naÕ só arbi t rar ia , mas injustamente; porém nenhuma das contas, 

que uos chegou á m a õ , o accusa de ter mandado matar nin. 

guem: e as mortes, pr izoens, e confiscos, que os Francezes 



Miscellanea. 121 

fizeram em Portugal, foram taõ cruéis, que ainda que todos os 
Francezes habitantes de Cayenna fossem vendidos por escra
vos, naÕ se lhe ficava a dever nada á sua naçaÕ. 

Adiantamo-nos nestas observaçoens; porque sabemos, que 
muitos dos papeis, que se nos remetteram, fôram mandados á 
França, para ali serem publicados nas gazetas; e convém que 
estas accusaçoens naÕ üquciii sem resposta. 

Melhoramentos no Brazil. 

As gazetas lnglezas tem publicado, que, em conseqüência 
de planos propostos pelo Conselheiro de Estado Antonio da 
Araújo, se introduzio a planta do Chá, no Brazil, aonde 
prospera, e da esperanças de ser do tal proveito, que se escuse 
o pagar annualmente aos Chinezes grandes sommas por esta 
mercadoria. 

Sem nos fazer cargo das observaçoens impertinentes, que 
alguns gazeteiros fizeram a este respeito, sahissem essas obser
vaçoens d'onde sahissem, devemos dizer, que os Portuguezas 
saÕ obrigados ao Ministro, por esta lembrança e cuidado. 

Igualmente mencionaram as gazetas lnglezas, o augmento da 
navegação do Brazil para a índia. Esta circumstancia nos dá 
grandíssimo prazer ; desejaríamos ter informaçoens authenticas 
a este respeito, para as publicarmos ao mundo, como taes 
cousas merecem ser sabidas, a fim de que as outras Potências 
vaõ conhecendo o que pode ser o Brazil; e lhe prestem o 
respeito que convém. 

Finanças do Brazil. 

Grande parte dos melhoramentos de que he susceptível o 
Estado do Brazil, requerem despezas consideráveis, e he pre
cizo que o Governo tenha os fundos necessários para ellas; 
alem dos gastos ordinários da administração publica. Esta 
consideração nos leva a observar dous pontos importantes; e 
saÕ, um, a economia em diminuir empregos desnecessários; 
outro em estabelecer os tributos com tal arte, que se facilite a 
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sua cobrança, e se ajude com elles, em vez de embaraçar, a 

industria nacional. 
A nobreza, a magistratura, a repartição da Fazenda, o ex

ercito, a marinha de guerra ; absorvem as rendas do Estado; 
devem logo considerar-se miudamente, quaes saÕ as despezas 
nestes ramos, que se naÕ podem dispensar ; e quaes aquellas, que 
saõ desnecessárias, inúteis, ou prejudiciaes. 

Nobreza. 
Os nobres Portuguezes estaõ no custume de gozar certas 

vantages, algumas das quaes saÕ mui racionaveis, e próprias 
da r-raduacaÕ da nobreza, e portanto contra estas nada temos 
a dizer; outras porém resultam da inconveniente influencia 
que tem os nobres, pezam injustamente sobre o povo, e des
falcam consideravelmente as finanças. Entre as primeiras 
vantagens contamos as honras, e privilégios da nobreza, as 
quaes saÕ necessárias nos Estados Monarchicos, aonde os diffe-
Tcntes gráos estimulam os sentimentos da honra, principio e 
baze das Monarchias, e ministram ao Soberano um thesouro 
inesgotável de prêmios, até para feitos, a que se nao pôde dar 
outra recompensa ; depois disto os grandes empregos, em que 
a dignidade da pessoa faz brilhar a authoridade do cargo, e 
ajuda a conciliar o respeito do9 povos: estas e outras vanta
gens dos Nobres, pertencem-lhe indubitavelmente. Porém 
quando se tracta de lhes dar pensoens, commendas, bens da 
coroa, e empregos lucrativos, sem que o individuo nobre tenha 
feito serviços relevantes ; sem que tenha passado pela serie de 
lugares subalternos, em que estude a profissão a que se destina, 
até chegar aos mais elevados empregos ; entaõ dizemos, que tal 
systema hc contrario á boa administração do Estado, e o di
nheiro, que em taes circumstancias se dá aos Nobres, he um 
verdadeiro desfalque nas finaças, e produz uma oppressaõ rela
tiva nos povos, j Que quer dizer, ver um rapaz com um ca-
rachá no peito, denotando, que elle disfruta uma ou mais 
commendas, sem que tal rapaz alegue outros serviços, uem 
prove outro merecimento mais do que ser filho de um Conde 
ou de um Marquez ? Se os nobres querem perpetuar o lustre 
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de snas familias, sejam econômicos, vinculem as suas riquezas, 
tenham cuidado em naÕ esperdiçar seus bens ; e assim teraõ os 
seus filhos com que manter a própria dignidade, sem que da 
bolça dos povos se tire o dinheiro, que se naÕ pôde applicar 
para os nobres, sem manifesta injustiça. 

O primeiro ramo de economia, portanto, que recommenda
mos, he a suppressaõ das pensoens, commendas, bens da coroa, 
e empregos lucrativos inúteis, que se conferem aos nobres; e 
esta bem entendida poupança traria ao Erário considerável 
riqueza. 

Magistratura. 

A necessidade de magistrados instruidos, e de legistas forma
dos por uma serie de estudos regulares, he taÕ bem conhecida, 
que naÕ julgamos necessário demorar-nos ema provar. E com 
tudo o seu excessivo numero he objecto de uma queixa geral 
em Portugal. A dependência do Ministério, em que os magis
trados infelizmente se acham, ja para suas promoçoens, ja por
que podem ser tirados dos lugares a arbitrio do Governo, he 
um mal, que impede a administração imparcial da justiça; 
porém ha outra dependência ainda mais fatal, que resulta da 
pequenhez dos ordenados ; pois a pobreza lie motivo de naÕ se 
poder combater a poderosa tentação das peitas, ou da influen
cia dos ricos e poderosos. O numero actual dos magistrados 
faz impossível que se lhe augmentem os ordenados. Logo, o 
que neste ramo se devia fazer, éra adoptar differente forma na 
administração da justiça, segundo a qual se reduzissem a pou
cos os magistrados letrados, e se lhes augmentassera os orde
nados, ao ponto de os fazer perfeitamente independentes. 

A medida de diminuir o numero dos magistrados, e augmen
tar os ordenados dos que restam, he aqui recommendada, como 
objecto de economia nas finanças; mas naÕ será fora de pro
pósito observar, que dahi resultam outras importantes vanta
gens ao Estado. Quanto menor for o numero dos magistrados 
letrados, maior será a concurrencia a esses lugares, e mais seraõ 
elles respeitados. A Inglaterra naÕ tem scnaÕ doze juizes; e 
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por isso naõ ha lugar algum, sem exceptuar os Pares tio 
Reyno, que seja mais respeitável do que o de Juiz. 

Para a administração da justiça nas differentes villas, luga
res, e districtos, bastamos juizes territoriaes, e as Câmaras; 
com tanto que as Curieiçoens sejam bem feitas, e no verda. 
deiro espirito das leys do Portugal. Os Corregedores deveriam 
ir ouvir as appellaçoens aos differentes lugares de sua Com-
marca, e naÕ virem os appellantes á terra de sua residência; 
e somente as appellaçoens dos Corregedores, ou Ouvidores, se 
deveriam passar para as cidades aonde existem as rellaçoens. 

Todos os Jurisconsultos Portuguezes sabem as epochas em 
que se infroduziiam os Juizes de Fora, as Corrciçoens, &c. eos 
que meditarem nos factos alcançarão facilmente as causas, por
que se fez decahir a magistratura territorial, e se augmentou o 
numero dos ministros letrados, ao ponto de fazer com que 
a Magisfatura seja um verdadeiro incommodo para a naçaÕ. 

Quanto aos Tribunaes, parece-nos, que a maior parte delles 
merece a sorte que teve a Juncta dos Tres Estados; c os 
poucos, que devem restar, naÕ precisam nem d'ametade dos 
membros de que se compõem. O Tribunal da Fazenda, cm 
Inglaterra, tem tres Juizes, e um Presidente; e assim mesmo 
estes juizes vaÕ em seu turno fazer a Correiçaõ das Provincias; 
e as causas nunca saÕ demoradas; e naÕ nos diraÕ, que no 
Brazil ha mais causas da Fazenda, nem mais complicação das 
Finanças do que ha em Inglaterra. 

A Meza da Consciência, o Conselho de Guerra, o Conselho 
Ultramarino em Lisboa, saÕ tribunaes que se podiam perfeita
mente escusar; porque um só indivíduo em cada uma daquellas 
repartiçoens he quanto basta; Ü assim acontecia antes da sua 
instituição. 

Repartição da Fazenda. 

Rcfere-sc uma anecdota sobre o tributo do papel sellado em 
Lisboa, que illustrará o que vamos a dizer nesta matéria. 
Quando ü . Rodrigo fez novos arranjamentos para a cobrança 
deste imposto, creou um lugar, de guarda das aparas do papel, 
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a quem deo de ordenado duzentos mil reis annuaes ; no fim do 

anno vendèram-se as aparas , e produziram noventa e seis mil 

c tantos reis. 

Queremos dizer com isto, que naÕ basta impor um t r ibu to , 

para se obter o seu rendimento, he preciso que a na tureza do 

imposto o faça de taõ fácil cobrança, que naÕ absorvam os 

cobradores a maior parte do rendimento. A excisa Ingleza 

custa na cobrança um c meio por c e n t o ; óra comparem isto 

com o que custa a cobrança dos direitos no Brazil ? 

A formação cia pauta dos direitos da alfândega, he matéria 

de grande importância, e naÕ pequena diíficuldade ; ésfa pauta 

deve ser formada segundos os princios seguintes : — 

I o . Devem-se estabelecer os direitos de importação taÕ 

baixos, que naÕ induzam o negociante a passar as fazendas por 

contrabando. 

2 o . Devem estabelecer-se os direitos maiores nos gêneros de 

grande volume, nos quaes ha maior diíficuldade de esconder e 

passar por alto. 

3 o . Deve-se estabelecer no gênero estrangeiro, que ha ou 

pôde haver no paiz, um direito tal, que seja equivalente á sua 

melhoria comparado com o preço do gênero do paiz. 

4°. Deve estabelecer-se uma regra geral de diminuição dos 

direitos, todas as vezes que o gênero for importado em navios 

nacionaes. 

5 o . Deve estabelecer-se o castigo do cont rabando em mule

tas pecuniárias proporcionadas ao importe das fazendas, e por -

se este negocio em via de processo de just iça inal terável , aonde 

nao possa haver dispensas, nem favor de p ro t ecçaõ , applí-

cando-se uma parte da muleta, maior que o valor da fazenda, 

ao denunciante, c apprchendor das fazendas. 

A simplificação da administração das alfândegas deve con

correr, naÕ somente para o bom despacho e brevidade na 

execução, mas também para poupar muitos ordenados que saõ 

escusados. 

A mesma simplicidade deve haver no Erár io do Rio-de-

Janeiro ; e nas ramificaçoens deste Erá r io nas diferentes capi

tães das provincias, aonde uma J u n c t a da Fazenda composta 
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de tres Membros he bastante, havendo os cscriptarios conres-
pondentes, os quaes mandarão cada trez mezes para o Erário 
do Rio-de-Janeiro uma conta corrente da receita e despeza, 
segundo formulas impressas; aonde se dividam em secçoens os 
diferentes artigos de receita e despeza. Estas contas parciaes, 
se formarão em uma conta geral, segundo as mesmas formulas 
impressas, todos os annos; de maneira, que no Erário se possa 
faier uma idea clara dos rendimentos da nnçaÕ em cada um dos 
impostos ; e assim se poderá facilmente ver quanto he preciso 
augmentar os tributos, para que cheguem para ás despezas ; e 
igualmente quaes saÕ aquelles tributos que podem soffrer 
augmento. 

Com este arranjamento das formulas impressas, haverá um 
só Erário, unidade de trabalhos, identidade nas contas, dimi
nuição dos empregados, e clareza nas repartiçoens. 

Quando o Erário estiver arranjado com esta clareza, todas 
as vezes que se der ordem para qualquer pagamento em uma 
das capitanias, ja se saberá d'onde deve sahir o dinheiro para 
esse pagamento, que ou deve ser augmentando um tributo ali; 
ou sacando letras sobre o Erário do Rio-de-Janeiro, as quaes 
sendo promptamente pagas passarão como moeda corrente. O 
modo mais fácil de executar este plano he, que as letras sejam 
sacadas sobre o banco, e como o Erário pelo seu arranjamento 
deve saber as letras, que se espera que sejam apresentadas, ter 
promptos no banco os fundos necessários para o seu paga
mento. 

Este breve esboço dará a conhecer, quanto se pôde poupar 
em ordenados, havendo as formulas das contas todas impressas, 
e fazendo-se os pagamentos por meio do Banco. 

Exercito. 

Ha certos ramos da arte militar, que exigem um estabelici

mento constante em tempo de paz, a fim de que se naÕ esteja 

de todo desprovido em tempo de guerra. Tal he o corpo de 

engenheiros, os artilherios, as fundiçoens, os arsenaes, &c. 

Mas para conservar estas artes, bastam as guarniçoens das 

fortalezas, das cidades, e villas marítimas; e as milicias, cm 
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um bom pé, com alguma infanteria de linha, constituíram o 

fundo de exercito sufficiente, para se poder augmentar segundo 

as necessidades oceurrentes o exigirem. 

A despeza, por t an to , do exerci to , em tempo de paz, deve 

reduzir-se a mui pouca cousa, sem que se abandone inte i ra

mente a terrível, mas necessária arte de fazer a guer ra . Sabe-

se muito bem os presentes, que se fazem para obter patentes de 

officiaes de milicias, &c. Haja pois a prudência , de obviar que 

se dem taes presentes, e em lugar delles dèm-se os regimentos, 

e companhias, a pessoas que possam e queiram incorrer nas 

despezas de certos estabelicimentos relativos á conservação 

destes úteis corpos de t ropas . 

Marinha de Guerra. 

A extensa costa do Brazil requer indispcnsavelmente uma 

marinha de g u e r r a ; j a para protecçaõ dos por tos em tempo 

mesmo de paz, j a para vigiar os contrabandos , j a pa ra com-

boyar os navios de commercio, c ja finalmente para ter um 

fundo de officiaes para o caso de alguma guerra . 

Porem nao consiste a conservação dessa mar inha , cm ter um 

Estado-maior excessivo, e uma lista de Almirantes , Vice-

almirantes, Capitaens de Mar -guer ra , &c. &c. absolutamente 

desproporcionada aos vasos de guerra que tem o G o v e r n o . 

Este gasto supérfluo deve diminuir-se, e nelle pôde recahir 

grande economia. Temos repetidas vezes d ic to , que o Brazil 

deve ser uma Potência Marii ima, e po r t an to he necessário que 

possua uma grande esquadra ; mas isto naõ he dizer, que deve 

ter um grande numero de officiaes de marinha sem emprego. 

Em tempo de paz a marinha de guerra naÕ pôde ter ou t ro 

emprego senão nos paquetes, nas guarda-costas , e n 'uma es

quadra contra os piratas do Mediterrâneo. Para este serviço 

naÕ se precisão officiaes de alta graduação ; e os de menor 

graduação até Primeiros Tenentes , devem ter permissão de ir 

commandar navios mercantes de certa grandeza, e contando-

se.lhe no entanto a sua antigüidade. 
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FRANÇA. 

T e m o s , por obvias razoens, ommittido fallar das colônias 

Francezas era S. Domingos : mas o agente de um dos chefes 

daquella ilha, publicou em Londres todos os documentos offi

ciaes, relativos á proposição que fez um Commissario Francez, 

para que os habitantes daquella ilha, se tornassem a submetter 

aos Francezes . Que ! Dizer a uns homens livres, que tornem 

a reduzir-se á condição de escravos ! NaÕ desejamos deino-

ra r -nos nesta desgostosa controvérsia , que nada podia fazer 

mais absurda , do que o compor tamento e character do indi

viduo, que os Francexes ali mandaram a negociar este rendi . 

mento. Basta dizermos, que na opinião de todos os homens 

sensatos, S. Domingos está para sempre perdida aos F ran 

cezes. 

O mesmo G o v e r n o Francez se vio obrigado a desapprovar o 

compor tamento de seu Commissario na seguinte publicação 

authentica. 

Par i s , 19 de J ane i ro , 1815. 

" O Minis t re de Mar inha e Colônias tem submettido á 

presença d' El Rey as cartas inseridas nos jornaes públicos, 

escriptas da Jamaica em data de 6o de J u l h o , e 1 de Outubro 

p. p . , e dirigidas aos actuaes chefes de S, Domingos, pelo 

Coronel Auxiou de Lavaissé. Mr . d 'AuXÍou, cuja missaõ, 

inteiramente pacifica, tinha" por objecto adquir i r , e transmit

tir ao Gove rno , informaçoens sobre o estado da quella colô

nia, naÕ estava de forma alguma authorizado para fazer com

municaçoens tuÕ contrarias ao objecto daquella missão. El 

R e y tem testemunhado o seu al to desagrado com tal compor

t a m e n t o ; e ordenou que se fizesse publica esta sua des

a p p r o v a ç a õ . 

" O Minis t ro da Mar inha , Conde B E U O N O T . " 

ESTADOS UNIDOS. 

As ultimas gazetas recebidas da America, representam o Go

verno dos Estados fluidos mui embaraçado, naõ só por naõ 

ter podido obter as recru tas , para o exerc i to ; mas também 
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pela falta de meios pecuniários, que saõ tao escassos, que o 
Governo naÕ pôde nem pagar os juros do empréstimo em 
moeda metálica, como tinha promettido. 

Deve porém notar-se, que as gazetas Americanas, aonde 
estas noticias se acham, e d'onde fôram copiadas para as 
lnglezas, gaÕ papeis da opposiçaõ, que naturalmente exag-
géram os factos; porem se estas contas de algum modo se 
aproximam á verdade, naÕ pôde haver duvida que o Presi
dente se apressará a ratificar o tractado de Ghent ; c tanto 
mais, quanto á ultima data destas gazetas, naõ havia na Ame
rica esperança alguma de que as negociaçoens de paz tivessem o 
êxito favorável, com que fôram concluídas. 

CONGRESSO DE V I E N N A . 

Temo-nos dispensado de referir no nosso Jornal os rumores 
que diariamente correm sebre as negociaçoens de Vienna • 
porque a contradição das noticias umas com outras nos tem 
feito evidente, que ou os trabalhos dos Plenipotentiarios naõ 
tem produzido senão uma multiplicidade de projectos suecessi-
vos, em que ainda se naÕ tem assentado cousa algnma; ou os 
Plenipotenciarios tem achado meio de conservar as suas deci
soens em tal segredo, que dellas nada tem sabido o publico. 

Nem he de admirar, que os Jornalistas saibam taõ pouco do 
que se passa no Congresso quando um dos Principes Soberanos 
da Alemanha (no documento, que publicamos a p. 3) se 
queixa de naÕ poder saber o que se passa no Congresso. 

Nesta incerteza, portanto, só devemos accrescentar, que 
nesta constante alternativa de esperanças de bom êxito, e de 
sustos de renovação da guerra, as ultimas noticias se acham no 
numero das favoráveis; asseverando-se, que estaõ ajustadas as 
difficuldades, sobre os Paizes Baixos, Saxonia, Polônia, e 
Itália: no entanto naÕ ouvimos dizer, que se tracta de de
bandar os exércitos numerosos, que todas as Potências tem 
em pé. 

Lord Castlereagh sahe de Vienna, e ja partio de Paris, para 
substituir o seu lugar, o Duque de Wellington. Em Inglaterra 
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suppoem-se, que esta mudança se originou na necessidade em 
que se acha o Ministério de Inglez, de ter presente Lord Castle
reagh na abertura do Parlamento ; e para assistir aos arranja
mentos, que se meditam, de mudança de alguns dos Ministros 
do Gabinete. Como quer que seja. 

As discussoens do Congresso daõ taÕ poucas esperanças 
de acommodaçaõ, que se diz que o Imperador de Russia pe
dira ao de Áustria, que mudasse o Principe Metternich, como 
homem intractavel; a Áustria conveio nisto, nomeando para 
Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Conde Stadion; mas 
pedio que a Russia mudasse também o seu ; em conseqüência 
foi o Conde Capo dTstria nomeado successor do Conde Nes
selrode. Outros dizem que este successor he o Principe Adam 
Czartorinski. 

A grande mortandade, e perdas que tem soffrido a Europa 
durante está guerra passada, deviam inelinar as naçoens a de
sejar a paz; mas os ambiciosos naÕ cuidam nisso. 

Um dos Jornaes Alemanas traz o seguinte calculo da perda 
de homens occasionada pelas guerras de Bonaparte, desde o 
anno de 1802. 
1. Guerra de S. Domingos de 1801 até 1806 : 

Soldados e marinheiros Francezes 60.000 
População de Brancos 50.000 

Negros 50.000 
. 160.000 

2. Guerra marítima com a Inglaterra desde 1802 
até 1814; ambas as partes e seus alliados 200.000 

3. Campanha do inverno de 1805 a 1806 que foi 
breve, e sanguinolenta, tirou ás Potências Al
liadas 150.000 

4 . Guerra da Calábria de 1805 até 1807 100.000 
5. Guerra do Norte desde 1806 até 1807 300.000 
6. A guerra da Hespanha, a mais carniceira de 

todas desde 1807 até 1813 2.400.000 
NaÕ será calcular demasiado alto a perda an

nual que esta guerra causou, tanto aos Francezes 
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como aos Alliados, Inglezes, Hespanhoes e Portu
guezes, nas batalhas e assédios, moléstias, &c. 
cm 200.000 homens. 

7. A campanha na Alemanha e Polônia em 1803 300.000 
8. A campanha de 1812, custou á França e seus 

Alliados 500.000 
A Russia 300.000 
Alem de Polacos, Alemaens, Francês, & mortos 

de moléstias, &c 200.000 
9. A campanha de 1813 450.000 

Total 5:060.000 

Dividido este numero pelos dez annos de guerra daõ uma 
perda annnal de mais de meio milhaõ de homens cada anno. 

HANOVEB. 

Aos 16 de Dezembro abrio S. A. R. o Duque de Cambridge 

a Assemblea dos Estados em Hanover, cora a falia, que publi

camos a p. 13. Leram-se primeiramente os plenos poderes, 

concedidos pelo Principe Regente ; e ao depois continuou a 

assemblea as suas deliberaçoens. 

H E S P A N H A . 

A confuzaõ, que se observa naquelle paiz, naÕ admira a 
ninguém, depois das medidas, que tem practicado Fernando 
V I L , desde que tornou a entrar em Hespanha. As prizoens 
arbitrarias, a falta de energia na naçaÕ ; a ruina das rendas 
publicas, e sobre tudo o estado de suas colônias, saÕ claras 
provas de que o Governo vai errado. 

Pelas noticias de Cadiz sabemos, que a contribuição for
çada; imposta e cobrada, para o fim de fazer um armamento, 
que fosse reconquistar Buenos-Ayres, teve outras applicaçoens 
mui diversas ; e por tanto naÕ tem podido sahir as tropas, que 
se destinavam a esta expedição. 

Supponhamos pois ainda, que sabia a esquadra, com os 5.000 
R 2 



132 Miscellanea. 

homens -t bastará isto para conquistar Montevideo e Buenos-
Ayres ? Supponhamos, mais, o que julgamos impossível, que 
conquistavam Buenos-Ayres ( que tropas bastariam para 
conquistar o México, a Granada, Santa Fé , Caracas, Peru ? 

A destruição das Cortes em Madrid ; as medidas de rigor 
contra seus membros os mais conspicuos, em saber e patrio
tismo, servio de signal, aos mesmos Americanos Hespanhoes, 
que eram contra a emancipação, para se voltarem a favor do 
partido da independência. Os ânimos enfatuados, nem com 
toda ésla experiência se convencem de que vaÕ errados. 

As noticias de Hespanha, que se receberam por via da 
França, dizem, que Cevallos fizera uma fortíssima represen
tação a El Rey, para que mudasse o systema de perseguição 
contra cs patriotas, dizem mais, que El Rey acolhera bem esta 
representação, e que a remettera ao Conselho de Castella, 
para consultar com o seu parecer ; e havia todas as esperanças 
de quL* as cousas mudassem para melhor. Nós, porém, vendo 
que continuam nos empregos os mesmos homens, duvidamos 
muito da mudança de medidas ; posto que nenhum homem hon
rado pode deixar de desejar, que se verifiquem estas noticias 
das gazetas Francezas, 

ITÁLIA. 

Quasi todos os Estados Italianos se acham em grande fer
mentação em conseqüência dos arranjamentos politicos, que 
se tem feito públicos, e dos que se suppoem em contemplação. 
Gênova principalmente tem dado demonstraçoens de querer 
resistir formalmente á sua annexaçaÕ áo reyno de Sardenha. 
O principal magistrado, Serra; demittindo o seu lugar; pu-
blicou uma proclamaçaõ, em que expõem a injustiça de privar 
Gênova de sua independência, e subjugalla ao rey de Sar
denha, que nenhum titulo, nem pretensoens, podia ter para 
similhante acquisiçaÕ ; e para que se naÕ alega outra razaõ, 
mais do que a conveniência de outros Estados ; argumento tanto 
mais odioso, quanto elle tem sido até aqui reprovado na poli
tica de Bonaparte; por todos os soberanos da Europa. 

O general Inglez, Dalrymple, que commanda em Gênova, 
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escreveo a El Rey de Sardenha, pedindo-lhe, que naÕ man
dasse, por agora, tropas Piemontezas para Gênova, nem ainda 
para suas vizinhanças, pois tal he a irritação dos povos, que 
as tropas lnglezas naÕ seriam bastantes para responder pela 
segurança do exercito d'El Rey de Sardenha. 

O Rey Murat, que se teme das resoluçoens do Congresso, 
naÕ obstante o seu tractado com a Áustria, e seus arranjos 
cora a Gram Bretanha, continua a reforçar o seu exercito, e 
tudo annuncia, que naÕ consentirá largar o throno, de que está 
de posse, sem uma resistência obstinada. 

O Papa falhou em suas negociaçoens em Vienna, e naÕ so
mente parece decidido, que tem de perder as Marcas, e as tres 
legaçoens de Ravena, Ferrara, e Bologna, mas ate mesmo 
no que respeita ao espiritual naÕ tem o Cardeal Gonzalvi po
dido obter cousa alguma. Ha alguns politicos, que saÕ de 
opinião, que o Papa deve perder as suas temporalidades ; e 
a conselham, que as grandes Potências Catholicas ponham á testa 
de suas respectivas Igrejas Patriarchas, que exercitando os 
mesmos poderes espirituaes dos Patriarchas de Constantinopla, 
Jerusalém, e Antiochia, sirvam de contrapezo á influencia da 
Corte de Roma nos paizes estrangeiros. Dizem que o restabe
licimento dos Jezuitas, a que nenhuma Potência deo ainda a 
sua approvaçaõ, he a causa destes novos zelos, que se tem ex
citado contra Roma; Talleyrand apoia estas ideas, e se a 
Áustria, e a França, concordarem nestes principios, terá a 
Corte de Roma difficuldades insuperáveis a combater, no que 
os Jezuitas lhe naõ poderão valer. 

A conspiração formada em Milam, e cuja descuberta se 
deve ao Rey Joaquim Murat, dizem que hc mais séria do que 
ao principio se julgava. Os conspiradores contavam ter mais 
de 2.000 officiaes Italianos ; e no numero das pessoas appre-
hendidas naÕ se acham ainda muitos dos cabeças; nem se tem 
ainda podido traçar a extençaõ de seus planos. 

PORTUGAL. 

Supressão dos Periódicos. 

Lemos na gazeta de Lisboa, N°. 308, um annuncio, de que 
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o Mercúrio Lusitano continuava a publicar-9e debaixo do 
privilegio exclusivo da Secretaria de Estado ; isto nos moveo 
a indagar o facto, e achamos, que, em conseqüência de estar 
accabada a guerra, e julgar o Governo, que ja naÕ éra pre-
ciza a energia do Povo, mandou supprimir todos os periódicos, 
ficando somente, como d*antes éra, a Gazeta de Lisboa era 

pardo: achamos mais que o Mercúrio Lusitano para 
escapar desta redada, pagou 300.000 reis, e com essa conside
ração se lhe permittio, que continuasse a imprimir o seu 
papel. 

O Reverendissimo Governo de Lisboa, naÕ pode deixar de 
confessar, a obrigação em que o Reyno está aos periódicos, 
pelo muito que elles serviram cm animar o patriotismo do povo, 
durante a guerra e expulsão dos Francezes ; por tanto consi
deramos esta morte súbita dos periódicos de Portugal, como 
um acto de ingratidão do governo; a menos que se naÕ ale
guem poderosos motivos, a favor de tal medida. 

A cantilena dos Godoyanos, de que as gazetas podem cau
sar commoçoens no espirito publico ; naÕ he applicavel, nem 
se quer a este caso ; porque todos os periódicos tinham de 
passar pela fieira dos Censores do Governo, antes de serem 
impressos ; e portanto naÕ podia haver a menor sombra de 
temor, que se publicasse cousa alguma desgradavel aos man-
dadeiros ou mandoens, que he o que elles chamam escriptos 
contra o bem publico. 

NaÕ se pode também alegar o proveito do monopólio; por
que se sabe muito bem, que nem os lucros da gazeta de Lisboa, 
nem os taes 300.000 reis, que pagou o Mercúrio, vaõ ter ao 
Erário. 

Logo naÕ descubrimos outro motivo para este acto de 
ingratidão aos jornalistas, e de injustiça a toda a naçaÕ ; 
senaõ a estudada manha, com que se pretende sopitar tudo 
quanto he tendente a generalizar os conhecimentos humanos; 
a esta rançoza politica, que suppoem necessária nos povos a 
ignorância para os poder governar. 
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Mello Brayner. 
Escrevem-nos de Lisboa, que Pedro de Mello Brayner, 

fora chamado á Corte do Rio-de-Janriro, e suppunha-se que 
ia para ter um lugar de Secretario de Estado. Este sugeito 
naÕ deixa de ter conhecimentos, principalmente no que res
peita a legislação e interior do reyno; e mostrou character 
constante na prosperidade, e na adversidade ; as suas maneiras 
agradam a muitos, e a nós nos agrada o saber, que elle naÕ 
he do partido dos Godoyanos, e he desinteressado ; assim nao 
desgostaríamos, que se cumprissem as profecias de Lisboa, e 
os desejos ou supposiçoens de seus amigos. 

Exercito Portuguez. 
Depois de termos publicado os regulamentos das tropas para 

o tempo de paz, nos chegaram de Lisboa algumas notas a esse 
respeito, que achamos mui sensatas. 

He necessário convir em que os soldos saÕ arbitrados de
masiadamente baixos. Os officiaes nao podem viver com taÕ 
módicos estipendios: literalmente haõ de morrer de fome ; e 
os seus serviços saÕ taÕ conspicuos, e taõ frescos na memória 
de todos os Portuguezes, que se naÕ pode olhar para este 
arranjamento sem grande pezar. 

Se as rendas da naçaÕ nao chegam para sustentar grande 
exercito em tempo de paz, mantenham-se menos tropas; mas, 
em nome da gratidão, desse a esses que se conservarem bas
tante para viver, e sufficiente para suportar a dignidade, que 
compete á sua graduação. 

As milicias custam pouco, e podem servir de muito : aqui 
tem o melhor excercito de reserva ; c persuadam-se os que go
vernam, que pagar mal a quem serve, he a peior economia 
que se pode escogitar : quem naÕ pode ter dous creados tenha 
um ; mas pague.lhe quanto basta, para que elle sirva gostoso. 
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CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor sobre o Investigador. 

Parabéns e mais parabéns, Senhor Redactor ! que j a o seo Jornal 
faz moça na consciência do Paralvilho ! ao ponto de estar fazendo 
há 3 mezes, rabiscas, e convocar hum congresso da boa gente t para 
se publicarem no seo Moniteur de Jaueiro ! Sem me approveitar da 
fama, que aqui he constante sobre o autor da grande, e informe Ti
rada ,* quem estiver, como eu, accostumado á ver os seos chefes d' 
obra! e quem tiver recebido cartas suas, nas quaes em 10, 8 tem 
postscriptum quasi sempre maior que a carta! sabe immediatamente 
quem he o deplomatico autor de tam sabia Lenda. 

Sem duvida depois da introducçaõ da imprensa na Europa se naõ 
podem lizongear os sábios de ter servido essa de instrumento á chefe» 
d' obra, e de deplomacia, como lhe tem succedido desde 1809. Os 
mais celebres na historia da literatura roividica saõ, os artigos man
dados inserir no Correio de Londres de 15, 19, e '22 de Dezembro, de 
1809, muito principalmente n'este ultimo e agora no seo Jornal 

Scientifico ! A grande falia Bacaual, que elle fez a 18 de Dezembro 
do dito anno era uma taverna de 5. James-street, de que nem ainda, 
depois de passados os fumos embriagantes se arrepeudeo, a mandou 
pelo Mineralogista do Strand, com o nome entam Ae Morgan, ao Re
dactor do Correio de Londres para se inserir a todo o custo no dito 

Jornal : a qual eu vi escrita pelo M er, emmendada e borrada 
pelo patram, n'esta tinha V. Mc*\ a desgraça de ser elogiado por 
aquelle mesmo que agora o descompoe! Isto porque o seduetordas 
Jfolhercs Cuzadas! assim como dos Jornalistas, andava entam por 
intervenção do seo Mercúrio ! seo actual agente em Vienna ; cuidan
do em o seduzir para que naõ fallasse mais nas propriedades Portu

guezas e mudasse para Partidos Francezes no Rio! para Cortes! 

para inveclivas contra Antônio d' Aranjo, &c. &c. Graças, e gra
ças ao Senhor Redactor, que j á naõ merece elogios fúnebres de tal 
alma! mas sim notas deplomaticos, com a declaração de que conti
nuar-se haõ ! Se os Portuguezes naõ estivessem por dura experi
ência bem inteirados da capacidade, e dos serviços de tal deploma
tico bastava-lhe conhecer as suas producçoens n'este gênero para 
ajuizarem para o resto. Basta de preâmbulo, vanaos á nota deplo-
matica do Investigador ! 



Conrespondencia. 137 

Principia o Appendice, pag. 506, com um N. B. Primeiro Sin-
nete do autor, e principal Redactor do Investigador ! Depois, a 
Carla aos Investigadores contem 4 linh is, e o postscrijitum 48 ! Se-
runda, e principal característica do Protector. 

V. Mcc. certamente naõ preciza clientes; sei <|iie tem pólvora e 
baila de subejo ; e oxalá se quizesse servir da fabrica dos fogueteiros 
d' arroios e South Audley! pois sei que n' outro tempo se lhe mandou 
bastante provimento pelo Poeta Forumfins—Farofias, &c. &c. com 
que tanto quis incendiar a naçaõ, que elle agora chama Triste', e 
com qne tam precário quiz fazer o Governo, eo Throno Portuguez ! 
eu me explico .- V. Mce. tem em seo poder, se naõ queimasse, obras, 
e artigos encomendados, e remetidos pelo dito Autor para se publica
rem no seo Jornal! E para se fazer justiça ao Correio Braziliense 
teve principio, e data d'esse tempo o nome, que alguns lhe deraõ de 
incendiario, e revolucionário; quando era soprado e bafejado pelo 
deploinatico, hoje Redactor de um Moniteur. No entanto sem idea 
de coadjutor, nem mesmo sem me querer meter nos dnellos dos ou
tros desejo, e até ambiciono pôr rue a campo, e dizer alguma coiza 
ao impostor, que ha muito se desmascarou, e agora, mais que 
nuDca, com o cavaco que quis dar, pensando meter uma lança era 
África ! quando aliás naõ fez, que marrar em si mesmo, segundo as 
suas próprias expressoens ou zurrar ; e pela sua lingoagem se deo a 
a conhecer! 

He gallante o tom, como começa á elogiar o seo próprio Jornal ! 
e he gallante, ainda que requer muito pouca vergonha para dizer o 
Seductor de todos os Sexos ! 'c estados ! Que resistam (os seus oppe-
rarios) inabaláveis á qualquer seducçaõ ! &c. &c. 

He impossível ser se mais Impostor • ainda que com menos felici
dade, e successo ; he um mau Impostor, porque tudo que elle aqui 
quer impurrar a V. Mce., ou a outros; he privativo d'elle. Quem he 
que sopprou o fogo das intrigas domesticas ? Quem he t]ue se quis 
servir dos prelos estrangeiros para calumnias; e perturbar a sua pá
tria ? se naõ elle ! como ja disse; e como V. Mcc. melhor que ni-
guem sabe. E tem o descaramento de dar o titulo de triste á nossa 
pátria! Quem he que lhe tem dado motivos de luto e tristeza.' Se 
naõ o Impostor! e Degradador Deplomatico '. Elle bem sabe de que 
he credor á Naçaõ! eo que elle se empenhara em lhe pagar os seos 
serviços fúnebres por isso naõ quer sahir d'aqui, nem a pao. 

No segundo parágrafo, chama lhe no estilo das creanças pseudo 
Braziliense; isto porque ouvio fallar o Orangotau em pseudo e por-
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que tem V. Mct*. chamado pseudo ao Jornal de que elle he o primeiro 
agente Isto he, que he macaquisse ; ou para melhor dizer, rooaisse 
vista a idade, e figurai Chama lhe libelista ! aquelle mesmo, que o 
quiz seduzir para fazer libellos, e calumnias ao governo de S. A. R. 
e que espalhon ai|iii ; que tudo era Traidor em Portugal quando elle 
e a sua família tem sido os mãos por essência ! 

A$ expressoens de enxafurdar-se, e outras similhantes da ribeira 
nova, ainda que dizem bem no cujo por essência : houve aqui em
préstimo da parle do que lhe cura as mazellas, e lhe limpa os Cáus
ticos, pois todos sabem a lingoagem deste operário de S. Jozé que 
por isso que exportado innocentemente de Portugal achou graça, 3 
accolhimento uo que se oppóem a tudo que he feito pelo governo de 
Lisboa, e do Brazil, e que acolhe sempre com os braços abertos os 
que tem affinidade com elle. A linha 17 do segundo parágrafo mos
tra o que sabe Portuguez, e a rellé, que assistio a esta grande obra ! 
pois interpretam naõ he erro de imprensa, nem do compositor; he 
sim cscolla da Ribeira ! o mesmo digo da reposta na linha J".: Vera 
outra macaquisse no dito parágrafo; e h e : se bem me lembro em 
ura dos seos números disse V. Mcc., que o Irmam fora reprovado na 
Universidade de Coimbra : e elle agora orangotang tias a Universi
dade de Coimbra, e auctoridade dos seos condiscipulos, que naõ sei 
aonde os foi buscar ; pois a gente que tem a honra de viver com elle 
nunca foraõ condiscipulos de V. M"., nem mesmo viraõ a universi
dade por fora ! 

E Para que conheça o atrevimento do erangolang chama-lhe igno
rante em sciencias exactas ! e uza dos termos impressoens na mente \ 
quando devia saber, que nas sciencias exactas que elle profana dis
se impressoens no cérebro, e sensassoens na mente: porem isto he 
grego para o orangotang acabando a pagina que, os taes condiscipulos 
armados, " duvidam se chega até as quatro operaçoens, ou se contenta 
de somar os lucros, que lhe resultam das exportulas, que lhe mandão ot 
medrozos de Portugal, e Brazil.- para que se calle, e se contente com 
designallns em massa debaixo do nome de godoyanos, nome, que elle 
tam estupidumente inventou, c applicou." Ainda que o nosso heroe 
naõ faz uma exacta idea da extensão da significação de Godoyano, 
visto que he tam miserável, quesuppoe haja quem dezejê, ao menos 
em massa, ser comutado em godoyano! assim-mesrno elle dôe se, 
porque repete a lenda de godoyano muitas vezes, e já a pag 510, 
em que depois de mencionai* tudo que lhe he applicavel, acaba em 
decifrar a seo modo, ainda que sem ja se lembrar do que disse na 
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pag. 508—quer dizer um valido, que absorva toda a sua auctoridade 
para abuzar d'ella escandalosamente como fez Godoy a Carlos IV., 
oraquere-o mais asno? diz na pag. 508, que os medrozos de Portu
gal, e Brazil lhe naandaõ esportulas para que se contente somente em 
desio-nalos em massa debaixo do nome de Godoyanos! bagatella! elle 
há muito tempo que pensa assim ! e naõ está persuadido que o peor 
que elle tenha feito seja o ter absorvido toda a auctoridade do So
berano ! É t e r abusado d'ella escandalozamente ! mizerias ! mize
rias! Vamos adiante, e contentemonos com a defEniçaõ, que em 
tudo lhe he applicavel, menos no ser valido : nem o podia ser, \ islã 
a sagacidade, que admitte em S. A. R. ! Ter sido confundido com 
os premiados, e com os merecedores de o serem ; agradeça-o ás in
trigas! Assim mesmo a naçaõ sabe distinguir os titulos, e honras 
dadas por merecimento, das que se daõ por serviços á outrem ! .Mera 
de que Valimento, e auctoridade saõ couzas muito differentes; um 
vassallo pode ser valido, sem ter auctoridade. O Gocfoy eomprome-
teo, e sacrificou a sua pátria, a Europa, e a America, naõ como vali
do, mas como ministro, a quem tinha dado Carlos IV. todi a auctori
dade. E n'este sentido he o autor do artigo ainda superior na mal
dade a Godoy, poisque sem lhe ter o soberano confiado a suma auc
toridade, elle a usurpou para comprometer c degradar o mesmo 
Soberano, e a naçaõ ! Portanto em quanto a mira naõ deve ser clas
sificado nos godoyanos, mas sim denominado Napoleaõ 2° . e saõ 
Godoyanos os que ao pé do Soberano desculpara, e engrandecem Na
poleaõ 2 ' . ; Como fazia Godoy junto a Carlos IV. a respeito de Napo
leaõ Io. He peor que Godoy, e da raça d' Ajacio ! Porque aquelle 
tratante a pezar de tudo que fez para comprometer o Soberano, e a 
naçaõ nunca lhe veio a cabeça, como á Napoleaõ 2 ' . cometter at-
tentados contra o seo Soberano, e avançar contra elle o que até he 
indecente, e horroroso repetir; e se naõ se lembrar do que disse; 
já que tem a fraqueza, e o arrojo de fallar em Lord Ellenborough, 
queira mecher na porquidade parto iramundo de taes entranhas, que 
talvez se suffoque com o cheiro, ainda que congeuial ! E talvez se 
faça de todo publico, o autor de todas as calamidades Portuguezas o 
hjpocrita, e desaforado Impostor, que ainda em cima se regozija de 
dar o epiteto de triste a sua pátria ! 

Para acabar com o primeiro ponto, reservando para outra occaziam 
o resto lhe direi, que a prova de que o exportado de Lisboa taõbem 
deu sua penada, (ao momento que limpava os cáusticos de trás das 
orelhas do orangotang,) n'este chefe d' obra. saõ naõ so asexpres-

« 2 
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soens limadas de enxafurdrar e Caraquenha, mas mesmo a pag. 519, se 
descobre sobre o V. Mce. naõ dar Iu^ar no seu Jornal a elogios do Pa. 
Iram ; pois sem V. Mce. mo dizer sei, que elle andou fazendo de Mer
cúrio, com papeladas, tendo o descaramento de se arrojar a pedir lhe 
as publicasse no Correio Braziliense; isto he, a respeito ainda de se 
abrirem as Cartas dos Portuguezes aqui ; e he precizo muito descara
mento ; e ter ou á melhor, ou a mais mesquinha idea de V. MCc. ! fa
zerem o mais conforme ao espirito do Evangelho para voltar a face 
para outra boflétada ! ou fazerem o mais estúpido para publicar 
contradiçoens ao que V. Mce. tinha provado; eo mais he em abono 
de um seo inimigo declarado ! Se o autor do tratado quizer que se 
lhe prove como em sua caza se abrem Cartas, e *e ficaõ com ellas ! 
em vindo o seo expresso do Brazil se lhe fará ver diante de Lord 
Ellenborough como elle teve a ouzadia de o fazer conhecidamentc 
em L812 ! e como pela conducta dos escriturarios deve responder o 
patram ! 

Acabo em lhe dizer que aqui tem feito muita bulha nos caixeiros 
que naõ intendem Latim, e que por isso ficaõ atordoados quando se 
lhe arruma algum texto veuha, ou naõ a propozito, e lhe chamaã 
logo um Salomão, pela regra d' admirar o que se ignora ao ponto de 
dizerem agora alguns que elle naõ he nada tollo, pois que maneja 
lat im! eu so admiro a ouzadia com que elle frradus a seo modo! 
ate nisto he Napoleaõ pois que uzurpa com a maior ouzadia o sen
tido que os pobres auctores deraõ aos seos discursos. 

Perdoe, e desculpe tudo que achar d' estilo áspero, porem que he 
para ser conforme ao tratado deplomatico. 

Sou seo . . . . 
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Londres, 16 de Janeiro, de 1815. 
SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE. 

Ainda que os negócios de um individno naÕ devaÕ por via 
de regra incomodar o publico, com tudo a extensão das con
nexoens mercantis da Caza de Barrozo Martins Dourados 
e Carvalho, de que eu era sócio, exige que para justificação do 
meu procedimento procure um meio efficaz de fazer geralmente 
conhecida a opinião que da minha integridade fazem os cre
dores daquella firma, a cujo cargo está a administração, e 
liquidação das contas; e mais, que a minha responsibilidade se 
acha de todo extincta na ditta firma. 

Por estas consideraçoens espero dever-lhe o favor de inserir 
no seu periódico os dous documentos junetos, pelo que lhe 
ficarei muito obrigado. Sou D. V. M. 

Muito attento, e obede. Criado, 

DONINGOJ JOZE MARTINS. 

N o . 1. 

Tradução do Inglez. 

Carta de Domingos José Martins, sócio que foi na firma de 

Barrozo Martins Dourados e Carvalho, aos Adminis

tradores daquella Caza. 

Londres, 10 de Janeiro, de 1815. 
Senhores Administradores da Caza de Barrozo, 

Martins, Dourados & Carvalho. 
Com os mais vivos sentimentos recebo a approvaçaõ, que 

tendes expressado do meu comportamento, em quanto me de
morei no Brazil, para o fim de concluir os negócios da minha 
sociedade passada; em prova do que tivestes a condescen
dência de me offerecer um presente ; o qual mais pela ma
neira da offerta do que pela sua somma, me incluca o mais alto 
testemunho da vossa satisfacçaõ. Quando eu tiver de fazer 
publico que os meus deveres, e responsabilidades a respeito da 
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minha firma passada, estaõ por fim acabados, por ter trans
ferido a caza á vossa administração, me será entaõ surnma-
»cnte grata a occasiaõ de provar ao mundo, que preenchi a 
• uclles deveres, e conclui aquellas responsabilidades de ma-
seira congenie aos sentimentos de honra, e probidade que saÕ 
somente que podem para mim dar valor a vida. Em vós está 
Senhores satisfazcr.me nesta minha maior ambição, que será 
dandome aquella resposta, que julgares que o meu comporta, 
mento tem merecido. Tenho a honra de s*r, 

Senhores, 
Vosso mui obediente criado, 

(Assignado) DOMINGOS JOZE MARTINS. 

Senhores Thomas Davy, B. A. M'Ghie, J. II. Shears. 

N o . 2. 

Tradução do Inglez. 

Carta dos Administradores em Resposta da Precedente. 

Londres, 11 de Janeiro, 1815. 
Senhor Domingos Jozé Martins, 

Recebemos a carta, que nos dirigentes rm data de 10 do 
corrente como administradores de vossa caza que foi na firma 
de Barrozo, Martins, Dourados & Carvalho, e naÕ faltamos 
em respeitar aquelles sentimentos, que apreciam taÕ altamente 
o tributo de nossa approvaçaõ. A fim de que o mundo faça 
justiça ao bom comportamento, honra, e probidade, que vós 
pattentiastes; depois que a vossa caza poz ponto, aconteci
mento este que sucedeo durante a vossa auzencia ; hé somente 
necessário que nós confessemos a convicção, em que estamos, 
dos vossos grandes esforços em uma situação de peculiar deli
cadeza c difficuldade. 

Voltando para este paiz, com o único fim de satisfazeres os 
vossos credores quauto ao vosso comportamento; e infor
mando-os do estado real de seus direitos a cerca de pessoas que 
residem no Brazil, vós tendes pre-enchido os vossos últimos 
d«vere*» para comnosco, c para com os outros credores de 
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vossa firma passada ; e nos julgamos felizes em ter esta oca
sião, que se nos offerece, de publicar ao mundo este facto. 

Temos a honra de ser, 
Senhor, 

Vossos mui obedientes criados, 
(Assignados) THOMAS D A T Y , 

BRODIE ANO. M ' G H I E , 

J . II. SHEARS, 

Administradores da Caza de Barroso e Co. 





CORREIO BRAZILIEXSE 
D E F E V E R E I R O , 1815. 

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

CAMOEVP, c . i i . e . 1 4 . 

POLÍTICA. 

Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

LISBOA. 

Aviso dirigido a Francisco Jlntonio Ferreira. 

O PRÍNCIPE Regente Nosso Senhor, He Servido que 
Vmce. pague, no fim de presente mez, ás pessoas que con
correrão com fundos para o pagamento do terceiro e ul
timo resgate dos Captivos, ura quarto do ultimo Emprés
timo, com os juros dos seis mezes ora vencidos: O que 
Vm". executará. Deos guarde a Vm". 

D. MIGUEL P E R E I R A F O R J A Z . 

Senhor Francisco Antonio Ferreira. 

Palácio do Governo, em 10 de Janeiro, de 1815. 

Em cumprimento do Aviso acima transcripto, participa 
Francisco Antonio Ferreira ás pessoas qu? concorrerão 
para o indicado Emprestisimo, que podem mand.tr a sua 
casa, em todos os dias que naõ forem de guarda, receber o 
pagamento determinado do mesmo Aviso. 

HESPANHA. 

Circular do Conselho Real. 
Se em todos os tempos foi conveniente volar com piedoso 

esmero no respeito devido aos Templos, agora, mais que 
V O L . X I V . No . 81. 
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nunca, se faz preciso recommendar aos Fieis esta sagrada 

obrigação, por nestes últimos tempos se ter visto, ou menos 

attendida, ou mais esquecida, em conseqnencia da relaxa

çaõ de costumes que a guerra oceasiona. Com effeito, 

antes delia alguma falta de acatamento se notava já , ora 

pela descompostura com que algumas mulheres se apre-

seníavaõ na Igreja, ora porque muitos mancebos se con

servavam em pé todo o tempo que durava o Santo Sacri

fício da Missa, até mesmo ao tempo da consagração ; po

rém lioje em dia, naõ só se tem feito quasi geral esta falta 

de reverencia a taõ augusto Mysterio, mas até nas Cidades 

grandes se assiste ás Missas do dia talvez com menos com

postura e silencio do que se vai aos Theatros. Resente-se 

sobretudo a piedade Christaã de que se apresentem no 

Templo com todas as galas e gestos profanos naÕ poucas 

mulheres que parece fazem alarde de distrahir os Fieis, 

originando-se disso muitas irreverências e desacatos que 

offendem gravemente a santidade da Casa do Senhor, onde 

devemos recolher todas as nossas potências e sentidos para 

o adorar e implorar suas misericórdias. 

Desejando pois o Conselho oceorrer a estes males e abu

sos, para os quaes as nossas leis sempre olharam com a 

maior indignação, encarrega aos Revercndissimos Arce

bispos, e Bispos do Reino, que por si mesmos, e por meio 

dos seus Parrocos, cuidem mui particularmente de ensinar 

aos Fieis o summo respeito e a profunda veneração com 

que devem assistir no Templo, exhortando-os com fre

qüência para que naõ se esqueçaõ de taÕ sagrado dever, e 

corregindo com amor e doçura as irreverências c desacatos 

que observarem ; de modo qne se consiga a emenda, sem 

dar motivo a altercações no mesmo Templo, nem ao des

crédito das pessoas que por desgraça incorrerem nessas fal

tas, cujo prompto remédio se deve e-perar do prudente e 

constante zelo dos Prelados e Parrocos, a quem a Igreja 

mesmo confiou principalmente esto cuidado ; c as Justiças 
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prestarão para esse fim o auxil io conveniente, sendo neces

sário. O que praticipo a V. & c . 

D B A R T H O L O M E O M U N H O Z . 

Madrid, 3 de Janei ro , de 1815. 

Circular do Conselho Real. 

O Secretario Interino de Estado, c do Despacho Uni

versal d'- Graça e Just iça, communicou ao Escellentissi-

mo Senhor Duque do Infantado, Presidente do Conselho ; 

a Real Ordem seguinte : — 

Exm o . Senhor ! Tendo chegado a noticia d 'EI Rey 

nosso Senhor que no Reyno de Valencia circulava um 

escripto impresso, em 1813, intitulado A' Naçaõ Hespa

nhola : Manifesto que faz da sua conducta o Advogado 

dos Tribunaes Nacionaes D . Joaquim Abaigues, em que 

se falia sem respeito nem consideração alguma da sagrada 

pessoa de S. M. c Familia Reynante, pintando-a com as 

cores mais negras e odiosas, e ultrajando gravemente os 

Ministros que tem merecido a sua Real confiança, resolveo 

S. M. que o Conselho ordenasse que se recolhessem á maõ 

Real, todos os exemplares que circulassem nas outras pro

vincias do Reyno. Por Ordem d ' E l Rey o participo a 

V. Exc". para que determine quanto convém para execu

ção desta Soberana resolução. 

Deos guarde a V. Exc a . muitos annos. 

T H O M A Z M O Y A N O . 

Palácio, 22 de Dezembro, de 1814. 

Senhor Presidente do Conselho. 

Publicada nelle a precedente Ordem Real em 2 do cor. 

rente, se mandou cumprir e guardar , e communicar á 

Salla dos Alcaides da Casa e Corte, Chancellarias, Audi

ências, Corregedores, Governadores, e Alcaides-Móres, 

para que na conformidade da mesma se recolhaõ á Real 

maõ todos os exemplares que circularem do citado Mani

festo, e se remetiam ao Conselho pela minba maõ. 

T 2 
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De ordem sua o part icipo a V. para sua intelligencia e 

observância na parte que lhe corresponder, e para que ao 

mesmo fim a faça circular pelas Just iças dos povos da sua 

respectiva jurisdicçaõ, avisando-mc do seu recibo. 

Deos guarde a V. muitos annos. 

Madrid, 12 de Janei ro , de 1815. 

Madrid , 18 de Janeiro. 

El Rey nosso Senhor, querendo recompensar o mérito 

que em 1813, adquirio o Exerc i to de Reserva da Andalu

zia, houve por bem conceder ás suas bis:irras tropas uma 

cruz de distineçaõ, pendente da casa da farda em fita côr 

de laranja com filetes azues ua ourela, sendo a cruz de 

ouro e esmalte para os Generaes, Chefes, e Officiaes, e de 

bronze par i os outros indivíduos. Ambas teraõ o busto 

de S. M. e ao redor uma lenda que diga : El Rey ao Ex

ercito de Reserva de Andaluzia ; no reverso o anuo, 1813, 

e ao redor as principaes acções cm que nelle se distinguio 

o dito exercito, como saõ Poncorbo, Pyrinéos, e Nivelle. 

E m uma circular da Repartição da Guerra, de 28 de De

zembro, se declara esta mercê, e se estabelece o modo de 

qualificar as pessoas que devem usar deste distinetivo. 

G Ê N O V A . 

Proclamaçaõ do Conselho da Sereníssima Republica de 

Gen oca. 

Sendo informados de que o Congresso de Vienna tem 

disposto do nosso paiz, cedendo-o aos dominios de S. M. 

E l Rey de Sardenha, estamos determinados ; por uma 

par te a ceder a uma influencia irresistível; e pela outra, 

a naõ exercitar uma authoridade, que pode ser destruetiva 

em suas conseqüências ; e, portanto, resignamos o lugar, 

que se nos conferio, pela confidencia da naçaÕ, e pela ac

quiescencia d< Supremo Poder. 

A nossa consciência nos testemunha satisfactoriamente, 

que temos feito tudo quanto dependia do Governo, para o 
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estabelicimento de seu povo, e quanto requer a verdade 
e a justiça ; e as mais remotas Cortes estaõ convencidas de 
nossos esforços para este fim. Nada portanto nos resta, 
senaõ recommendarmos aos officiaes municipaes, e a todos 
os outros, administrativos e judiciaes do interior; que en
treguem os seus poderes nas maõs do Governo, que se 
substitne em nosso lugar, depois dos honrosos serviços, que 
elles tem feito ; e também aconselhar ao povo, que con
serve aquella tranquillidade, que he necessária para o bem 
do Estado. 

Nos sentimos, no nosso retiro, uma impressão consola-
toria de gratidão, a respeito do illustre general, taõ fami
liar com a victoria; e descançando plenamente na benéfi
ca Providencia, que nunca abandonará o povo Genovez. 

(Assignados.) G I R O L A M O S E R R A , 

Presidente do Governo. 
Palácio do Governo, aos 26 de Dezembro, de J814. 

Senadores— 
Francisco Antonio Dagnino, Gioratani Quartara, 
Ipoliío Durozzo, Dominico Demarani, 
Cario Pico, Luca Solari, 
Pietro Girolane Pallavicini, Andréa de Ferrari, 
Agostino Fieschi, Agostino Pareto, 
Gioseppe Negrotti, Grimaldo Oldoino. 

Proclamaçaõ do Presidente da Republica. 
A esperança de restituir á nossa amada pátria o seo an

tigo esplendor induzio-nos a acceitar as rédeas do Governo. 
Tudo parecia justificar as nossas expectaçoens : a procla
maçaõ de um General Inglez, assaz illuminado para naõ 
insistir sobre o duvidoso direito de conquista—os impre-
scriptiveis direitos de um povo, cuja independência data 
do principio da sua historia, c forma uma das bases do 
equilíbrio da Itália, garantida no ultimo tractado de Aix-
la-Chapclle ; a evidente nullidade da sua uniaõ a um 
Império, seo oppressor; porquanto era admittido o prin-
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cipio , de que o consentimento dos habitantes era indispen

sável , e mesmo foram contados como sendo a favor delia 

aquelles que naÕ votaram para a abolição do Império ; e 

sobre tudo, a garantia das Altas Potências Alliadas, decla

rando áface do mundo attento e agradecido, que era tempo 

dos governos respeitarem reciprocamente a independência 

uns dos outros, de que um trractado solemne, e unia paz 

geral assegurassem os direitos e a liberdade de todos, resta

belecessem o antigo equilíbrio da Europa , garantissem o 

repouso e liberdade das naçoens, e remediassem os males 

que por tantos annos haviam devastado o mundo. 

Depois destas memoráveis declaraçoens—depois de uma 

administração felizmente calculada para tornar a abrir os 

antigos recursos da prosperidade nacional—depois da sua 

antiga bandeira haver tremulado sobre todas as praias, c 

sido recebida em todos os portos do Mediterrâneo, fomos 

surprehendidosnaõmenos doque profundamente magoados, 

com a nova da resolução do Congresso de Vienna, que une 

estes Estados aos de S. M. o Rey de Sardenha. 

T u d o quanto poderia fazer em abono dos direitos do 

povo um Governo, destituído de mais meios doque os da 

razaõ e da just iça, satisfaz-nos a nossa consciência de que 

o temos feito, e as principaes Cortes da Europa estaõ mui 

bem informadas do que temos feito sem reserva ou hesita

ção. So nos resta, portanto, executar um triste c honra

do dever, o de protestar ; que os direitos dos Genovezes á 

indepencia poderão ser calcados, porem naõ anihilados. 

Este acto de reservaçaõ naõ he por maneira alguma in

consistente com aquelle profundo e inviolável respeito de 

que estamos penetrados para com as altas Potências que 

negociam na capital da Áustria ; he dictado pelo impulso 

immedíato e irresistível do nosso dever ; he aquillo que 

todos os Estados livres, em similhantes circunstancias, tem 

requerido constantemente dos seos Primeiros Magistrados ; 

e similhante ao que os nossos respeitáveis vizinhos adopta-

raõ, talvez, se algum tempo acontecer (e o impenetrável 
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curso dos acontecimentos poderá um dia encaminhar a 
isso) que a sua capital seja removida para uma terra estran
geira, e a sua pátria unida a um estado mais poderoso. 

A nossa tareffa esta acabada. Abdicamos, sem pezar, o po
der que nos foi confiado debaixo de melhores auspícios. As 
Authoridades Administrativas, Municipaes e Judiciaes 
continuarão a exercer as suas funcçoens; as transacçoens 
commerciaes prosigam no seo costumado curso. O povo 
permanecerá tranquillo, e merecerá, pelo seo conveniente 
comportamento debaixo destas ponderosas circunstancias, 
a estimação do Principe que está para o governar, e os 
bons desejos das potências, que tomam parte em fixar o seo 
destino. 

O Presidente do Governo, 
S E R R A . 

Gênova, 26 de Dezembro, de 1814. 

ESTADOS UNIDOS. 

Nota dos Ministros Plenipotenciarios e Extraordinários 
dos Estados Unidos aos Plenipotenciarios de S. M. 
Britannica. 

Ghent, 24 de Agosto, de 1814. 
Os abaixo-assignados, Ministros Plenipotenciarios e 

Extraordinários dos Estados Unidos da America, tem dado 
á nota official que tiveram a honra de receber dos Plenipo
tenciarios de S. M. Britannica a deliberada attençaõ, que a 
importância do seo contheudo pedia, e tem agora a de 
transmittir a sua resposta sobre os vários pontos a que ella 
se referia. Tinham vontade de trazer á confideraçaÕ dos 
Plenipotenciarios Britannicos, que Lord Castlereagh, em 
a sua carta de 4 de Novembro, de 1813, ao Secretario de 
Estado Americano, penhora a fé do Governo Britannico, 
pela vontade que tinha de entrar em discussão com o Go
verno da America, para um ajuste conciliatório das desha-
venças que subsistiam entre os dous Estados, com sincero 
desejo de sua parte de lhes procurar um exilo favorável, 
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sobre principios de perfeita reciprocidade, consistentes com 

a-, máximas estabelecidas do direito publico, e com os 

direilos marítimos do Império Britannico. Este facto 

somente bastaria para mostrar, que naÕ se devera esperar 

que o Governo Americano, accedendo a esta proposição, 

houvesse estendido os seos termos, e fornecido os abaixo-

assignados com instrucçoeus, que os authorisassem para 

tractar com os Plenipotenciarios Britannicos a respeito dos 

Indianos situados dentro das demarcaçoens dos Estados 

Unidos . Que similhante coiza naõ esperava o Governo 

Britannico também pudera facilmente inferir-se da expli

cita asseveração, que os Plenipotenciarios Britannicos 

fizeram, da parte do seo Governo, em a primeira conferên

cia que os abaixo-assignados tiveram a honra de ter com 

elles, de que acontecimentos nenhums, subsequentes á pri

meira proposla para esta negociação, t inham, de modo 

algum, alterado nem a disposição do Governo Britannico, 

para que houvesse de terminar em uma paz honrosa para 

ambas as partes, nem os termos sobre que teria vontade de 

a concluir. 

He bem sabido que as deshavenças, que infelizmente sub

sistem entre a Gram Bretanha c os Estados Unidos, e que 

ultimamente foram a causa da presente guerra, eram todas 

de natureza marítima, nascendo principalmente das Ordens 

Britannicas em Conselho, em respeito a bloqueios, e da 

forçosa tirada dos marinheiros de bordo dos vasos Ameri

canos. A demarcação do território dos índios nunca 

havia sido objecto de questão entre os dous paizes. Nem 

os principios de reciprocidade, nem as máximas do direito 

publ ico, nem os direitos marítimos do Império Britannico, 

podiam exigir o estabelecimento permanente de tal demar

cação. A nova pertensaõ agora exposta, tanto naõ podia 

ter sido antecipada pelo Governo dos Estados Unidos, 

formando instrucçoens para esta negociação, como parece 

naõ ter sido contemplada pelo da Gram Bretanha em JSo-
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vembro passado quando a propoz. A nota de Lord Cas* 
dcreagh faz a terminação da guerra dependente de um 
ajuste conciliatório das desbavenças, que cntaÕ existiam 
entre os dous Estados, e naÕ de alguma outra condição. 

Nem podia o Governo Americano ter previsto, que a 
Gram Bretanha, em ordem a obter paz para os Indianos, 
que residem dentro dos dominios dos Estados Unidos, e 
que ella induzio a tomar parte comsigo na guerra, houvesse 
de pedir que elles fossem parte no tractado entre as duas 
naçoens, ou que os limites de suas terras fossem fixados 
permanente e irrevocavelmente por aquelle tractado. Si
milhante proposição he contraria aos principios reconhe
cidos do direito publico, e á practica de todas as naçoens 
civilizadas, particularmente da Gram Bretanha e dos Esta
dos Unidos. Naõ he fundada em reciprocidade. He 
desnecessária para o conseguimento do objecto que ella 
professa ter em vista. 

Nenhuma máxima de direito publico tem sido ategora 
estabelecida mais universalmente, entre as potências da 
Europa, que possuem territórios na America, e naõ ha ne
nhuma a que a Gram Bretanha tenha adherido mais 
inflexível e uniformemente, doque á de naõ soffrer intro-
mettimento de uma potência estrangeira, nas relaçoens entre 
os reconhecidos Soberanos do território, eos índios situados 
nelle. A naõ se admittir este principio, nada se poderia 
entender de estipulaçoens, que estabelecem demarcaçoens 
entre os dominios na America de naçoens civilizadas, que 
possuem territórios habitados por tribus de índios. 
Quaesquer que sejam as relaçoens dos índios com a naçaô 
em cujo território está reconhecida a sua residência, naõ 
podem ser considerados como potência independente pela 
naçaõ que tiver feito tal reconhecimento. 

Que o território, de que a Gram Bretanha agora deseja 
dispor, está dentro dos dominios dos Estado Unidos, foi 
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«olemnemenfe reconhecido por ella mesma, no Tractado 
de Paz, de 1783, que estabeleço as suas demarcaçocns, e 
pelo qual ella renunciou todas as pertensoens ao governo, 
propriedade e direitos territoriaes, dentro daquellas de
marcaçocns. Naquelle tractado naõ se inserio condição 
alguma a respeito dos índios que Ia residiam. Estipula
çaõ similhante à que a Gram Bretanha propõem agora 
naõ se encontra em tractado algum feito por ella, nem por 
alguma outra naçaõ, que os abaixo-assignados saibam. 

As mestras (ribus Indianas, pelas quaes a Gram Bre
tanha propõem agora estipular, tem reconhecido este 
principio. Pelo tractado de Grenville, de 1795, a que os 
Plenipotenciarios Britannicos alludiram, está expressa
mente estipulado, e a condição tem sido confirmada por 
todos os tractados subsequentes, até 1810.—Que as tribus 
Indiannas disfruetaraõ socegadamente snas terras, caçando, 
plantando, e residindo nellas, por quanto tempo quizerem, 
sem serem molestados pelos Estados Unidos ; porem, 
quando aquellas tribus, ou alguma dellas, estiver dis
posta a vender Mias terras, so poderão ser vendidas aos 
Fsíados Unidos : que cm quanto esta venda naõ se fizer, 
os Fsíados Unidos protegerão todas as dietas tribus na pa
cifica disfruetaraõ de suas terras contra os cidadãos dos 
Estados Unidos, c contra toda outra pessoa branca, que 
perteuder apoderar-se dellas : e que as mesmas dietas tri
bus indianas reconhecem estar debaixo da protecçaõ dos 
dictos Fsíados Unidos,e naõ de potência alguma outra. 

Que naõ ha reciprocidade na estipulaçaõ proposta he 
si vidente, Em se prohibir à Gram Bretanha e ao» Esta
dos Unidos comprar terras dentro de uma parte dos do
mínios desta ultima potência, ao mesmo tempo que se pre
tende querer tirar ã Inglaterra um privilegio que naõ 
tinha, priva eíTcctivamente os Estados Unidos de um 
.iircitoquepertence exclusivamente a elles. A proposição 
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hc lambem de todo desnecessária para o fim de obter paz 

para. os Índios que residem dentro do território dos Esta

dos Unidos. Os abaixo-assignados já tiveram a honra de 

informar os Plenipotenciarios Britannicos, de que, de

baixo do systema liberal tle policia adoptado pelos Esta

dos Unidos, em suas relaçoens com os indianos dentro do 

seo território, tinlia havido imperlurbada paz desde o 

anno de 1T95, naô so entre os Estados Unidos e todas 

aquellas tribus, mas também entre as tribus umas com as 

outras, por maior espaço de tempo doque jamais se vira 

desde o primeiro estabelecimento na America do N o r t e . 

Os Estados Unidos naõ tem interesse nem inclinação para 

continuar a guerra contra aquelles í n d i o s : delles naõ 

requerem senaõ paz . D a sua parte já nomearam com

missarios para a concluir, e já no outono passado estava 

feito armistício com a maior parte das tribus. O Governo 

Britannico terá talvez induzido algumas dellas a tomar 

parte na guerra em seo favor, porem a paz com ellas ha 

de necessariamente seguir-se logo á paz corn a Gram 

Bretanha. 

Os abaixo assignados naõ teraõ difficuldade em assentir 

a um artigo, similhante ao que se tem estipulado em outros 

tractados, convindo em que cada uma das partes tractará 

pelos Indianos dentro do seo território, incluillos-ha na 

paz, e fará todas as dilligencias para obstar a que com-

niettam hostilidades, contra os cidadãos ou vassallos da 

outra parte, e confiam na approvaçaõ e ratificação do seo 

Governo. Também, para o fim de assegurar a duração 

da paz, e de prevenir collisoens, que a pudessem inter

romper, desejariam propor uma estipulaçaõ prohibindo aos 

vassallos ou cidadãos de cada naçaõ, respectivamente, 

traficar com os índios residentes no território da outra. 

Porem, ceder os direitos de soberania e de solo sobre 

quasi um terço dos dominios territoriaes dos Estados 

v 2 
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Unidos a um numero de índios que naõ passa, provavel

mente , de 20.000, tam longe estaõ os abaixo-assignados 

de ter instrucçoens ou authoridade para o poder fazer, 

que asseguram aos Commissarios Britannicos, que qual

quer arranjo para aquelle fim seria no mesmo instante iC' 

je i tado pelo seo Governo. 

N a õ so foi este pedido extraordinário feito um sine qua 

non, que devera ser admittido sem discussão alguma, e 

como base preliminar, mas he acompanhado por outros 

igualmente inadmissíveis, que os Plenipotenciarios Britan

nicos dizem serem de tal sorte ligados com elle, que 

poderão racionavelmente influir na decisaõ dos abaixo-

assignados, sobre e l l e ; deixando-os ao mesmo tempo por 

informar do quanto estes outros pedidos seraõ reputados 

como condiçoens de paz indispensáveis. Tam pouco 

estaõ os abaixo assignados instruídos ou authorizados para 

acceder às proposiçoens do Governo Britannico, cm rela

ção á occupaçaõ militar dos Lagos Occidentaes. Se 

tem achado o proposto intromettimcnto da Gram Bre

tanha, no que respeita os índios residentes dentro dos 

Estados Unidos, absolutamente incompatível com todas as 

máximas estabelecidas do direito publico, naõ menos se 

vem abysmados para descobrir por que regra de perfeita 

reciprocidade se pode requerer, que os Estados Unidos 

renunciem o seo igual direito de manter uma força naval 

sobre aquelles Lagos, c o de fortificar suas próprias 

praias , emquanto a Gram Bretanha reserva exclusivamente 

pa ra si os correspondentes direitos. 

Dizer-se que, em ponto de preparação militar, a Gram 

Bretanha, em suas possessessoens na America do Norte, 

tem estado sempre em condição de se poder chamar, com 

propr iedade , a potência mais fraca, em comparação aos 

Estados Unidos, ju lgam os abaixo-assignados que naõ he 

correcto em ponto de facto. E m respeito á fortificaçaõ 
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das praias e ás forças actualmente em pé naquellas fron

teiras, crem que a superioridade tem estado sempre da 

parte da Gram Bretanha. Se a proposta de desmantelar 

os fortes sobre suas praias , arrear para sempre a sua ban

deira militar sobre seos lagos, e deixar todas as suas fron

teiras sem defeza, na presença do seo armado e fortificado 

vizinho, tivesse sido feita, em vez da Gram Bretanha aos 

Estados Unidos, pelos Estados Unidos á Gram Bretanha, 

com que sentimentos receberiam os Plenipotenciarios de 

S. M. li. similhante proposição, naó so em respeito aos 

interesses, mas até á honra da sua naçaõ ? Que diria mes

mo a Gram Bretanha se, em relação a outra fronteira, 

onde ella tem a reconhecida superioridade de força, se 

propozesse que ella reduzisse o seo estado ao de igualdade 

com os Estados Unidos? 

Os abaixo-assignados também percebem, que debaixo 

do allegado intento de abrir uma communicaçaõ directa 

entre duas provincias Britannicas na America, requer o 

Governo Britannico uma cessaõ de território, que fez parte 

de um dos Estados da Uniaõ Americana, e que propõem, 

sem motivo especificamente allegado, deitar a linha de 

demarcação para o leste, naõ desde o Lago dos Matos, 

como ao presente he, porem do L a g o Superior. He coiza 

que deve importar bem pouco aos Estados Unidos, se o 

objecto do Governo Britannico em pedir o desmembra

mento dos Estados Unidos, he para adquirir território, 

como tal, ou para fins menos sujeitos, aos olhos do mundo, 

a chamar-se-lhes desejo de engrandecimento. Seja qual 

for o motivo, e muita ou pouca a consistência com que se 

negam vistas de conquista, quando se peça para si, ou para 

os índios, uma cessaõ de território mais extenso do que 

toda a ilha da Gram Bretanha, o dever prescripto aos 

abaixo-assignados he o mesmo. NaÕ tem authoridade 

para ceder alguma parle do território dos Estados Unidos, 
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nem sobscrevcraõ a estipulaçaõ alguma para aquelle efr 

feito. 
As condiçoens propostas pela Gram Bretanha nao tem 

relação com as desfia venças, que existem entre os dous pai
zes ; saõ inconsistentes com os reconhecidos principios do 
direito publico: nem saõ fundados em reciprocidade nem 
em alguma outra base usual de negociação ; nem na do 
uti possidetis, nem ua do status ante bellum; causariam a 
maior injuria aos Estados Unidos, pela desmembraçaõ do 
seo território, pela arrestaçaÕ da sua natural raedrança e 
augmento de população, e por deixarem as suas fronteiras 
do norte e do occidente igualmente expostas á invasão 
Britannica e aggressaõ Indiana: saÕ, sobre tudo, deshon? 
rosas para os Estados Unidos, exigindo delles o abandona*; 
rem território e uma porçaõ dos seos cidadãos, adraittU 
rem interposiçaÕ estrangeira em suas relaçoens domesticas, 
e cessarem de exercer os seos direitos naturaes sobre as 
suas próprias praias, e nas suas próprias águas. 

Um tractado concluído sobre termos similhantes naó se
ria mais doque um armistício. Naõ pode suppor-se, que 
a America se sujeitasse por muito tempo a condiçoens tam 
injuriosas e avilladoras. He impossível, na ordem natu
ral dos acontecimentos, que, na primeira occasiaõ favorável, 
naõ recorresse ás armas para recobrar o seo território, os 
seos direitos, e a sua honra. Em vez de ajustar as desha-
venças existentes, uma paz similhante so crearia novas 
causas para guerra, semearia as sementes de uma perma
nente aversaõ, e lançaria o fundamento de hostilidades por 
um periodo infinito. 

A America, essencialmente pacifica por suas instituiço
ens politicas, pelos costumes de seos cidadãos, e pela sua 
situação physica, entrou em guerra mui contra seo gosto. 
Ella deseja a paz, porem deseja-a sobre termos de reci
procidade, honrosos para ambos os paizes; o que so a 
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pode fazer permanente. Tendo as causas da guerra entre 
os Estados Unidos e a Gram Bretanha desapparecido, pela 
pacificação marítima da Europa, o Governo dos Estados 
Unidos naõ deseja continualla, em defesa de principios 
abstractos, que, pelo presente, tem deixado de ter effeito 
politico. 

" Os abaixo-assignados receberam portanto instrucço
ens para convir na sua terminação, restituindo ambas as 
partes qualquer território que hajam tomado, e reservando 
ambas todos os seos direitos, a respeito de seos respectivos 
marinheiros. Para fazerem a paz entre as duas naçoens 
solida e permanente, também os abaixo-assignados recebe
ram instrucçoens, e estaõ preparados para entrar na dis
cussão amigável de todos aquelles pontos sobre que havia 
existido incerteza, e que poderiam daqui em diante tender 
mais ou menos a interromper a harmonia dos dous paizes, 
sem comtudo, fazerem a conclusão da paz dependente tio 
bom resultado da discussão. 

He, portanto, com profundo pezar, que os abaixo as
signados tem visto que o Governo Britannico está com ou
tras vistas, e que se excitam novas e inesperadas pretenso
ens, que, persistindo-se nellas, devem oppor á pacificação 
um obstáculo insuperável. Naõ he necessário transmittir 
ao Governo Americano similhantes pedidos para sua in
formação ; so seraõ próprio sujeito de deliberação, quando 
se tornar necessário decidir sobre a conveniência de um 
absoluto rendimento da independência nacional. 

Os abaixo-assignados rogam aos Plenipotenciarios 
Britannicos, queacceitem as seguranças da sua alta consi
deração. (Assignado) J O A Õ Q U I N C I ADAMS. 

JAMES A . B A V A R D , 

J O N A T H A N RUSSELL, 

H . C L A V , 

A G A L L A T I N . 

Aos Plenipotenciarios de S. M. B. &c. 
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CONGRESSO DE V I E N N A . 

Nota do Principe Talleyrand ao Príncipe Metternich ; 
datada de 19 de Dezembro. 1814. 

Apressei-me a satisfazer os desejos de Sua Magestade 
Imperial e Real, expressados na carta de vossa Alteza, e 
mandei a sua Magestade Christianissima a nota confiden
cial, que vos dirigistes ao Principe Hardenberg em 10 do 
corrente, e que me communicastes orBcialmente* Para 
provar a satisfacçaõ que haviam de causar ao Rey de 
França as resoluçoens annunciadas naquella nota, basta 
comparallas com as ordens que S. M. dera aos seos Em
baixadores no Congresso. 

A França naõ tinha a levar para ali vistas algumas de 
ambição ou de interesse seo particular. Tendo entrado 
em seos antigos limites, naõ pensava em extender-se, simi
lhante ao mar, que naõ sabe de suas praias a menos de ser 
excitado por temporaes. Seos exércitos, cobertos de glo
ria, já naó aspiram a novas conquistas. Livre daquella 
oppressaõ de que foi menos o instrumento doque victima; 
feliz por haver recuperado seos legitimos principes, e com 
elles aquelle repouso que tinha razaõ de recear haver per
dido para sempre, nao tinha reclamaçoens a fazer, nem 
pretençoens que desejasse formar; naõ tem produzido 
nenhuma, nem produzira. Porem cumpria-lhe desejar 
que a obra da restituição fosse posta em practica por 
amor de toda a Europa, tanto corno por amor de si 
mesma; que o espirito de revolução cessase mesmo já e 
para sempre : que todo o direito legitimo se tornasse 
sagrado; e que toda a sorte de ambição ou empresa 
achasse ao mesmo tempo na sua condemnaçaõ um per
petuo obstáculo no explicito reconhecimento e formal ga
rantia daquelles mesmos principios, deque a revolução so 
havia sido um longo e fatal esquecimento. Este desejo 
da França deve ser o de todo estado Europeo que naõ 
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estiver cego : sem uma tal ordem de coizas nenhum pode 
contar com o que será para o futuro. Nunca aos Gover
nos da Europa se apresentou um objecto mais nobre; 
nunca um tal resultado foi mais necessário, e nunca a 
esperança do seo conseguimento podia ser maior, do que 
quando toda a Christandade foi pela vez primeira convo
cada para formar um Cougresso. 

Talvez estaria elle já completamente conseguido, se, 
como o Rey havia anlicipado, o Congresso, commeçando 
por assentar nos seos principios, tivesse fixado os limites, 
e traçado a única via por onde pode ser alcançado. De 
certo, naquelle caso, naõ teríamos visto algumas potências 
empregando, como pretexto para destruição, aquillo que so 
pode ter a conservação por fim e objecto. Sem duvida 
que, sendo o espirito e sentido do Tractado, de 30 de 
Maio, que o resultado cabal dos trabalhos do Congresso 
seria um verdadeiro e durável equilíbrio, naõ se entendia, 
que territórios e naçoens haviam de ser reduzidos a uma so 
massa, em ortlem a serem ao depois divididos segundo 
certas porçoens. Queria dizer, que toda a dynastia legi
tima havia de ser preservada, que todo o direito legitimo 
havia de ser respeitado, e que territórios vagos (isto he, 
sem um Soberano) haviam de ser distribuídos conforme os 
principios do equilíbrio politico, e, o que he o mesmo, os 
principios conservativos dos direitos de cada um, e do 
repouso de todos. 

Seria, alem disto, erro mui estranho, considerar as 
quantidades que arithemeticos politicos numeram, como o 
único elemento deste equilíbrio. Athenas, observa Mon-
tesquieu, tinha dentro de si a mesma força fysica quando 
governava com tanta gloria, e quando estava em humilde 
sujeição. A balança do poder seria meramente palavras 
vaãs, se fosse separada, naõ daquella força ephemera e 
enganosa que as paixoens produzem, mas sim daquella 
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força moral que consiste na virtude. Porem nas mutuas 

relaçoens dos estados a primeira virtude he a justiça. 

Penetrado destes principios, prescrcveo o Rey a seos 

Embaixadores como regra invariável, seguir o que he 

justo em preferencia a tudo, nunca apariar-se delle em 

ali rum caso, ou por respeito algum, nem estar por coiza 

que for contraria a elle ; e na ordem de combinaçoens 

legitimas, adherir aquellas que mais efficazmente puderem 

contribuir para o estabelecimento e manutenção de um 

verdadeiro equilíbrio. 

De todas as questoens qne deveram discutir-se no Con

gresso, considerava o Rey como o primeira, a maior, e a 

mais eminentemente Europea, sem comparação com al-

r u m a outra, a da Polônia, assim pudesse ter tam boas 

esperanças como 'em dezejos de que uma naçaõ tam digna 

de se interessarem por ella todas as outras, p^la sua anti

güidade , pelo seo valor, pelos serviços que cm outro 

tempo ha feito a Europa , e pelos seos infortúnios, pudesse 

ser restUuidu á sua antiga e completa independência. 

Porem a questão tinl.a-se tornado alheia para a França 

por tractados anteriores ; já naõ he mais do que um sujeito 

de parti lhas e de limites ; e so resta á França o desejo de 

que vós vos de.sseis por sasisfeito com o resultado das vos

sas discussoens, e que sendo-o vos fosse ella também. 

A disposição da Saxonia, segundo as pertensoens que 

agora se levantam, perniciosa como exemplo, mais par

ticularmente o he pela sua influencia na balança geral da 

E u r o p a , balança que consiste na reciproca força de ag

gressaõ e força de resistência pertencente aos corpos po

liticos. 

A França , como a Áustria, pode dizer com verdade, 

que naõ nutre sentimentos de ciúme ou de má vontade 

contra a Prússia ; e que he meramente por altensaõ a ella, 

que naõ pode desejar vclla obter vantagens apparentes, 
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que, adquiridas por injustiça e perigosas para a Europa , 

cedo ou tarde v i r aõa ser a origem da sua ruina. Adquira 

a Prússia quanto puder obter legitimamente. A Fnoiça 

naÕ so naÕ se opporá , mas será a primeira a applaudilio • 

e se cessoens da parte do Rey de Saxonia forem necessá

rias ero ordem a rest i tuirá Prússia uma existência igual a 

que tinha em 1805, o Rey de França será o primeiro a 

persuadir aquelle Principe para que faça aquellas que o 

interesse da Áustria, e o da Alemanha permittirera, que 

neste ponto constituem o interesse da Europa . 

Manifesto d'El Rey de Wvrtemherg. 

Nos, Frederico, por Graça de Deus, Rey de Wi r t em-

berg, &c. 
Caros e Fieis Vassallos. 

Havemos determinado que a Grande Assemblea Geral 

dos Estados, de que temos nomeada a abertura para o dia 

15 do mez que vem, além dos Proprietários distinctos das 

quatro Commissoens da Coroa, c dos Principes, Condes, 

Cavalheiros, e certas pessoas a quem havemos de encolher 

de entre o Clero, constata lambem de um Representante 

de cada terra que se chama Boa Cidade , e de todo baili

ado grande, que será eleito por aquellas terras, e para esta 

eleição ordenamos os seguintes arranjos : 

1. O direito de eleger o Representante para a Assemblea 

Geral dos Estados, pertence, sem distineçaõ tle religião, a 

todos os habitantes, ou sejam cidadão nobres, ou lavra

dores, que chegarem a 25 annos de idade, e que tiverem 

bens, que rendam annualmente 200 florins. Os Nobres, 

que por si mesmos tem voto na Assemblea dos Fsíados, 

saõ excluídos, porem os outros membros de suas familias 

preservam o direito de tomar parte na eleição, &c. 

2. Podem ser Representantes todas as pessoas que tem o 

direito commum de vassallos em Wur temberg , seja qual 

for a sua graduação, ou classe, uma vez qu? tenham 30 

x 2 
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annos, e professem um dos tres modos de fé. Os Eleitores 

tem a liberdade de escolher uni vizinho do seo próprio 

Bailiado, ou uma pessoa qualificada em alguma parte do 

reyno, &c . Entre os militares, nem os subalternos nem 

soldados poderão ser escolhidos, e os olHciaes superiores 

so poderão ser elegiveis em (empo tle paz. Pessoas ao 

serviço do Soberano, ou sejam Ecclesiasticos, ou Médicos 

ou cirurgioens, naõ saõ elegiveis, &c. 

3. Os nossos Bailios Mores executarão a tarcffa das 

eleiçoens pelo modo aqui ordenado. 

4. Para informação dos Principaes da Assemblea, assim 

como dos Representantes, accrcscentamoso que se segue: 

Como pai e filho naó podem ser ao mesmo tempo Mem

bros da Assemblea dos Estados, e como aquelle exclue este, 

o Representante assim eleito, que he obrigado a vagar por 

este impedimento, deve dar a devida parte ao Bailio Mor, 

o qual procederá segundo a formula ordenada na letra C. 

O mesmo deverá practicar-se quando uma pessoa he ele

gida para dou*. Bailiados; e tal pessoa deve escolher por 

qual quer representar, &c. 

Assignada em Stutgard, na Secretaria de Estado, &c. 

s r r c i A . 

Declaração do Ex-Rey de Suécia, intitulado agora 

Duque de Holstein, e transmittida ao Concjresso de 

Vienna, por via de Sir Sidney Smith. 

Forte cm meos direitos, como nos sagrados deveres que 

me saõ impostos, sempre tive tanto capricho em manter os 

primeiros, como fui escrupuloso em desempenhar os segun

dos. Tendo sido victima da revolução de 1809, quando a 

Suécia sacrificou o seo Rey aos seos interesses politicos, o 

meo acto de abdicação foi a conseqüência. Como prezo, 

escrevi-o, e assignei-o com o meo nome, declarando ser o 

acto livre e voluntário. Porem, considerando o presente 

estado das coizas, olho nomo um dever, revogar a dccla-
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raçaó ; incapaz de perder os meos direitos, nunca poderia 
Eu ser forçado a assignar um acto contrario aos meos prin
cípios, e ao meu modo de pensar. 

Também declaro que nunca abdiquei em nome de meo 
filho, como maliciosamente se tem feito espalhar pelo pu
blico. Eu naõ tinha direito para o fazer : e portanto naõ 
o podia fazer sem me deshonrar. Porem espero que, 
quando meo filho Gustavo chegar a idade madura, saberá 
como ha de obrar de uma maneira digna d'clle, de seu pai, 
c da naçaõ Sueca, que o excluio do throno da Suécia. 

Feita o assignada por mim, neste mez de Novembro, no 
anno de nosso Senhor, de 1814. 

GUSTAVO ADOLFHO, 

Duque de Holstein Eutin, 

PRÚSSIA. 

.Yota da Principe Hardenberg, Chance/ler cie Prússia, 
relativa ú uniaõ de Saxonia com a Prússia. 

O Abaixo-assignado, Chanceller de Estatlo de S. M. o 
Rey de Prússia, a quem S. M. o Imperador de Russia foi 
servido conceder uma entrevista, sobre as matérias do ar
ranjamento que se meditava, a respeito do Ducado de 
VVarsowia, naõ perde tempo em communicar os resultados 
desta conferência ao Principe Metternich. Para que uma 
matéria de taõ alta importância naõ fique sugeita á incer
teza, que pode resultar de uma conversação viva você ; 
elle julgou conveniente assignar o que tinha tido occasiaõ 
de dizer; na nota juncta de 2 de Dezembro (No. 1.) Aos 
10 de Dezembro elle recebeo do Principe Metternich a 
resposta (No. 2.) com os mappas que a acompanhavam. 

O contheudo desta nota, cm tanto quanto respeita a 
Saxonia, naõ podia deixar de surpreiider o Abaixo-a-,sig-
nado, tanto mais, porque ella naõ concorda com as decla
raçoens previamente feitas, assim de palavra como por 
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escripto ; e particularmente com o thcor da nota juncta 

de Mr. Metternich ( N o . 31.) Por eslá nota, bem como 

por aquella din^id.i na mesma data a Lord Castlereagh, 

e contendo aquellas mesmas declaraçoens da nota N°. 4, a 

Corte Austríaca deo, com certas condiçoens, o seu con

sentimento para a uniaõ de toda a Saxonia ao reyno de 

Prússia. O Abaixo-assignado, cm conseqüência, se ad

mirou ainda mais desta mudança de linguagem ; porque 

airora sé recommenda deixar somente uma porçaõ da 

Saxonia ao seo Soberano, como um meio de conciliação 

para satisfazer a todas as p u l e s , ao mesmo tempo que se 

deseja reter quatro quintos da Saxonia, e deixar somente 

uma parle á Prússia. 

O Abaixo-assignado limitou-se no dio 11 de Dezembro 

a fazer algumas observaçoens sobre tudo isto, accrccen-

lando, que se achava na precisão de pedir ao Rey, seo au

gusto Amo, instrucçoens exactas, antes de poder fazer 

alguma outra declaração. N o intervallo, deo-lhe o Prín

cipe Metternich a entender, que o que por elle fôra offere-

cido relativametc á Saxonia, naõ era para se considerar 

um ult imatum. 

Era primeiramente necessário rcctiíicar as tabulas an

nexas á nota de 10 de Dezembro. Com estas vistas se 

entregou uma fiel relação (N°. 5,) que prova completa

mente que a Prússia, em vez de ter, segundo a dieta 

tabula, maior população doque tinha em 1805, vinha a 

ter 1:200.000 almas de menos. 

A mesma Saxonia se interessa muitíssimo na decisão. 

As maiores razoens se oppóem a ella ser retalhada, o bein 

c os desejos da naçaó, a palavra do Imperador Alexandre, 

o interesse da Prússia, e igualmente o tle toda a Europa. 

Atcgora nunca se negou, que para se manter uma balança 

de poder e tranquillidade, deve a Prússia ser forte. O 

que se deseja he, que cila tenha tal extensão, que possa 
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fornecer-lhe os meios de se defender, c que a naõ deixe 

em precisão de andar sempre em busca de engrandecer-se 

para manter a força indispensável para a sua defeza. 

Também os tractados lhe asseguram o numero de habi

tantes que cila tinha em 1805 ; iie verdade que estes nada 

dizem das precisas possessoens, porem asseguram-lhe ao 

menos um Estado arredontladogeographicamenteeni todos 

os respeitos. Pede a justiça, que cila seja reforçada de 

alguma maneira, como todos os Atuados, c alguns outros 

Estados tem sido. Onde ha de cila ir buscar tudo isto, 

uma vez que se lhe naõ tlé a Saxonia toda ? 

Seria conveniente, em todo a ponto de vista, procurar 

outro estabelecimento para o Rey de Saxonia c seos suc

cessores. A sua ulterior existência na Saxonia presenta 

uma siiuaçaÕ que, longe de ser agradável para elle mesmo, 

pelo contrario, ser-ihe-hia pez.ida c precária. As suas 

possessoens haviam de ser sempre constrangidas pelas duas 

potências que os cercam, a Áustria e a Prússia. Os habi

tantes do território, que lhe íicass;-, haviam necessariamente 

de estar cm constantes relaçoens com os das porçoens 

cedidas ; o que daria occasiaõ a disputas e descontenta

mentos igualmente prrjudiciaes aos Soberanos e aos seos 

vassallos. Viriam a ser o centro de intrigas e de caballas, 

que estariam continuamente pondo cm perigo a tranquilli

dade interna dos dous Estados, e mesmo a harmonia, que 

deverá reynar sempre entre a Áustria e a Prússia. 

O Rey de Prússia tem offerccido, debaixo de mui laceis 

condiçoens, Mutiater, Paderborn, e Corvey, com uma po

pulação de 310.000 almas, cm ordem a fazer o estabeleci

mento necessário para a Casa de Saxonia. Quando este 

offerecimento pareça insufficicrite, o abaixo assignado está 

encarregado de propor possessoens de dobrada extensão, 

na margem esquerda do Rheno, e nas quaes ha uma 

cidade com proporçoens para ser uma residência mui agra-
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davel . Luxemburgo cm tal caso viria a ser uma fortaleza 

commum a toda a Confederação Germânica. 

N a nota de 22 de Outubro, o Principe Metternich, em 

nome do seo Soberano, consentia, debaixo de certas con

diçoens, cm que toda a Saxonia houvesse de ser unida á 

Prússia ; e limitava-se a expressar o desejo que tinha, de 

que uma poiç-iõ da Saxonia fronteira á Holiemia ficasse 

para o Seo Soberano. Mostrou-se a impossibilidade de 

assentir a este desejo. Offereceosc em seu lo^aruma con

siderável porçaõ de paiz, cujos habitantes professam a 

mesma religião que o Key, a qual em razaõ de poder, lhe 

ilaria o logar immedíato depois de Baden, e também um 

voto no primeiro Conselho da Confederação, sendo evi

dente, que a situação deste districto do paiz naõ he de na

tureza de vir a ser sujeito de continuo ciúme entre a Prús

sia e a Áustria ; deste modo seria preferível, em todo o 

sentido, á retenção de unia parte da Saxonia, que seria 

menos segura c independente. 

Seja-me agora licito examinar as condiçoens com que o 

Principe Metternich deo o seo consentimento : 

1. De que este objecto houvesse de ser ligado com os 

outros arranjos territoriaes da Alemanha ; que, em respeito 

a esta connexaõ, sua Majestade Imperial , considera o 

mais perfeito equilíbrio entre a Áustria c a Prússia como a 

sua base; de sorte que no systema defensivo da Áustria c 

da Prússia, nenhuma destas Potências possa atropellar di

rectamente uma a outra. Porem, no caso da igualdade de 

prohcçaõ ou influencia das duas potências Alemaãs cessar 

de existir, S. M. consideraria entaõ a linha de Mcin, in

cluindo Mentz, como necessária para a defeza do Sul da 

Alemanha, e para segurança da sua Monarchia. As cor

rentes do Mein e do Mosclle viriam consequentemenre a 

ser consideradas a linha de defeza do su l : c as porçoens 

de território que pudessem servir tle indemnizaçoens ou 
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compensaçoens para os Principes do Norte e do Sul da 

Alemanha deveram seguir-se logo para serem arranjadas 

naquella conformidade. 

2. Debaixo da expressa reservaçaõ de arranjos, que 

deveram concluir-se entre as duas potências, em relação a 

fronteiras, fortificaçaõ de certas praças, e ás relaçoens 

commerciaes e navegação livre do Elba. 

S. M. conta com o perfeito acordo das duas Cortes, e 

com o seu mutuo apoio uma da outra, pelo que respeita 

aos negócios da Polônia. 

Em quanto ao primeiro ponto, a Prússia entra comple

tamente em todas as vistas e principios de S. M. o Impe

rador. Eslá inteiramente disposta a ceder á Áustria a in

fluencia c os arranjos em questão, assim na margem esquer

da do Mein como na margem direita do Moselle, sem 

entrar rm alguma discussão immediata da questão, se a 

fortaleza de Mentz he mais necessária #para a defeza do 

norte doque para a do sul da Alemanha. A necessidade 

de a preservar para beneficio da pátria commum, he tam 

evidente e distinetamente declarada pela maioridade dos 

principes Alemaens, que a Prússia, que nunca teve tençaõ 

de augmentar as suas possessoens com aquella fortaleza, 

naõ tem mais desejo doque, que seja considerada como 

baluarte commum da confederação. Esta fortaleza devera 

ser guarnecida pelas tropas do corpo Germânico, e sus

tentada á custa de todos. Em quanto ao 2o. ponto, féz-se 

um ajuste de naÕ fortificar Dresden. O abaixo assignado 

naõ se lembra de algum outro ponto de fronteira ou logar 

quo possa ser objecto de discussão neste sentido ; porem 

os arranjos que se houverem de fazer a respeito de Dresden, 

para as relaçoens de commercio e beneficio commum, c 

da navegação livre do Elba , naÕ estaõ sujeitos a difficul

dades algumas. 

Em quanto ao 3o. ponto, a Prússia j á tem feito tanto, 

V O L . X I V . No. 8 1 . v 
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se-nmdo os seos meios lhe permittiam, que podemos esperar 

vello a|üstado de uma maneira satisfacloria. 

A excepçaõ de , o abaixo assignado naõ sabe de 

outra potência alemaã que se tenha declarado contra a 

uniaõ de toda a Saxonia com a Prússia 

Aquella potência inti oa, e naõ deseja que o compacto 

federativo seja estabelecido sobre uma base, que, combi

nando com elle a incorporação de um dos primeiros 

Estado da Alemanha, pudesse dar-lhe que recear da sua 

piopr ia segurança. Porem, naõ estava a existência da 

Alemanha, c a segurança de seos membros, ameaçada em 

uni grão muito maioi quando o Rey de Saxonia permane

cia obstinadamente unido á causa do inimigo até o ultimo 

momento ? 

O Rey de Prússia lisonjeiü-se de que o Imperador ha de 

consentir na incorporação da Saxonia com a Prússia, e ha 

de representarão Rey de Saxonia, c aos Membros de sua 

Famil ia , as vantagens que haõ de haver do estableciinento 

offerecido na margem esquerda do Rheno. Sua Mages

tade nada mais deseja com tanto ardor, do que, de uma 

banda, contribuir o mais que for possível para quanto 

puder preservar a uniaõ entre as grandes Potências Allia

dos ; porem de outro lado, uaõ pode consentir em ;arranjo 

a lgum que imponha so á Prússia um permanente sacrifício. 

S. M. pede aquillo que pode com justiça pertender, por 

tractados, e pelos esforços que féz. 
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L I S B O A . 

Aqui se affixou o seguinte Edital. 

A REAL Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e 
Navegação, baixou o officio do Cônsul de Sevilha ; o 
qual he do theor seguinte :—Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor: Tendo-se communicado a esta alfândega geral a 
ordem para que assim o azeite, como os mais frutos do 
paiz, cuja sahida para fora do reyno estivesse permittida, 
naõ paguem os cinco por cento de exportação, que antes 
pagavaó, de sorte que de dezoito reales, que se pagava de 
direitos por cada uma arroba de azeite, fica reduzida a 
treze reales ; o participo assim a V. Ex ' . para que se sirva 
mandar publicar esta noticia na praça dessa corle e cidade 
de Lisboa. Deos guarde a preciosa vida de V. Ex*. 
muitos annos. Sevilha, 16 de Dezembro, de J8J4. Illus
trissimo e Excellentissimo Senhor Presidente da Real 
Junta do Commercio. JoaÕ Martins da Graça Maldona
do. E para assim constar se mandaram affixar editaes. 
Lisboa,, 12 de Janeiro, de 1815. José Accursio das 
Neves. 

r S 
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NOVA TARIFFA FRANCEZA. 

Ley de Direitos. 

Luis, por Graça de Deus, èkc. 

Convencido da necessidade de ordenar Leis para as 

nossas Alfândegas, conformes com os verdadeiros interes-

es do commercio c industria do nosso reyno, mandámos ao 

nosso Ministro das finanças que revesse em geral a tariffa 

estabelecida, c esta importante indagação foi feita com 

muito tempo e attençaõ. 

Sabíamos que entre os regulamentos ja feitos, e os que 

eram meramente modificacoens é temporários, muitos pre

cisavam a immediata attençaõ e sancçaõ da authoridade 

legislativa. Por estas causas proposemos, e as Cameras 

adoptaram a ley, e nos temos ordenado e ordenamos, o que 

se segue : — 

Art. I.—Importação e Exportação. 

Art. 1. Os direitos de entrada no território do nosso 

reyno sobre gêneros e mercadorias importados das Colô

nias Francezas, e de outras partes, seraõ regulados para o 

futuro conforme a Tariffa seguinte :— 

Direitos de Importação. 

Sobre productos Coloniaes, por quintal métrico, 

ou cwt. Inglez 

Caffé das Colônias Francezas, ein navios Francezes 

Dicto, estrangeiro, cm navios Francezes 

Dicto, por outros navios 

Cacao das colônias Francezas cm navios Francezes 

Dicto, estrangeiro, por navios Francezes 

Dicto, cm outros navios 

Assucar mascavado, das colônias Francezas por 

navios Francezes, deduzida a Tara . . 40 0 

F R . c. 
1:3.25 

60 
75 
b0 
90 
95 

100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Dicto, estrangeiro, por navios Francezes 
Dicto, |>or outros navios 
Assucar barrado, das colônias Francezas por na

vios Francezes . 

Dicto, dicto, estrangeiro, por navios Francezes 

Dicto, dicto, por outros navios 

Assucar refinado, em paens, prohibido. 

Cochimlha, direito ao pezar. 

Chocolate . 

Paos de tingir, das colônias Francezas por navios 

Francezes, direito ao pezar. 

Pernambuco em rolos, por navios Francezes 

Dicto, por outros navios 

Todos outros paos de tingir, em rolos, por navios 

Francezes 

Dictos, por outros navios 

Dicto (Molu) 

Ga lha , por navios Francezes 

Dicto , por outros navios 

Gamas , Arábica, Senegal, de Barbaria, Dragaõ , 

Copai , Laça , Sandarac, c Mastick, por navios 

Francezes . . . . 

Dic to , por outros navios 

Magno, em traves, e taboens, das colônias Fran

cezas, em navios Francezes 

Madeiros estrangeiros, excepto buxo , por navios 

Francezes . . . . . 

Oicto, dicto, por outros navios 

Coiros em cabello, de vacca ou cavallo, por navios 

Francezes . . . . . 

Dic to , por outros navios 

Algodão, Laã de todas as sortes, por navios Fran

cezes, direito ao pesar. 

Dicto, dic to , por outros navios 

IR. 

60 
65 

70 
95 
00 

c. 
0 
0 

0 
0 
0 

150 0 

10 
15 

3 
8 
20 
10 
15 

0 
0 

0 
0 
6 
0 
0 

15 0 
20 0 

10 0 

2.5 
30 

5 
10 

0 
0 

0 
0 

5 
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Marfim, ou dentes de Elefante, por navios Fran

cezes . . . . . 

Dicto, por outros navios 

Tar ta ruga , das colônias Francezas, por navios 

Francezes . . . . 

Dieta , estrangeira, por navios Francezes 

Dieta , por outros navios 

Madreperola, por navios Francezes 

Dieta , por outros navios 

Cera (Gayne) da colônias Francezas, por navios 

Francez s, Direito ao pezar. 

Dieta, estrangeira, por navios Francezes 

Dieta, por outros navios 

Roçar, Francez, por navios Francezes 

Dicto, estrangeiro 

Cucunna, por navios Francezes 

Dieta, por outros navios 

Por kilogramo de 2 libras c 3 ouças aver-do 

Cha de todas as sortes 

Pimenta das colônias Francezas, por navios 

Francezes * . 

Dieta, estrangeira, por navios Francezas 

Dieta, por outros navios 

Pimentão, Francez, por navios Francezes 

Dicto, estrangeiro, por navios Francezes 

Dietas, por outros navios 

Tuberas (Francezas) por navios Francezes 

Dietas, estrangeiro 

Cannella (Franceza) por navios Francezes 

Dieta, estrangeira 

Noz-muscada 

Vemilla . . . . 

Cascas, de todas as sortes 

Anil (France- ') em navios Francezes 

Dicto, estrangeiro, em navios Francezes 

175 
FR. C. 

90 
100 

150 
2^0 
240 

75 

S0 

0 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

3 0 
5 0 
10 0 
20 0 
40 0 

. 45 S0 
-peso. 

3 0 

s 

0 so 
0 95 
1 0 
0 75 
0 80 
0 S5 
2 0 
3 0 
4 0 
6 0 
10 0 

. 20 0 
3 0 
l 0 
1 50 
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I 60 

0 
0 

45 
50 

Dic to , por outros navios 
Por metro, entre 38 e 39 polegadas lnglezas. 

Gangas da Índia, de todas a? larguras, por na

vios Francezes . 

Dicto, por outros navios 

Rccebcr-se-haó os direitos pelos novos pezos, de assu-

car-mascavado, dicto bar rado , caffé cacao, e pimenta. 

Deduzir-se-haõ 15 po rcen to de T a r a , sobre assucar-mas-

cavado em casco- ; sobre assucares barrados, caffé, cacao, 

c pimenta, também em cascos, 12 por cento. 

Haverá so 3 per centro sobre caffe, cacao, e pimenta, 
em saccos. 
Ti tulo 1. (continuado.)—Por quintal Métrico, 

de c u t . . . . . . 1:3.25 

Pedra litmie Romano . . Francos 20.0 

Dicto, de ondas partes 

Âncoras de ferro de peso de 250 kilogramos, e 

para baixo 

D a t o , acima daquelle pezo 

Pratos de Estanho 

Ferro he piohibido (velho.) 

Loiça ordinária 

Rürilli,), e Nutram, Cinsas Sicilianas 

Péz , Alcatraõ, e rezinas de todas as castas 

Potassa e perlassa 

Dic to , por outros navios 

Carne salgada importada por mar 

Die ta , por terra 

Pe ixe do Mar de pescarias estrangeiras, fresco 

sa lgado, sreco, ou de fumo, comprehendendo 

stotk-fish, bacalháo, a tum. c anchoveas 

Sal commum, e de roca 

Zinco . . . . 

Ca Io ni ".na 

Panno de linho ou de esíopa, por corar 

Ditío branco 

15.0 

15.0 

10 0 

60.0 

CO 

10.0 

3.0 

15.0 

20.0 

8.0 

U.O 

40.0 

40.0 

10.0 

5.0 

25.0 

120.0 
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Ditto adamascado, e roupa de mesa . . 200.0 
Ditto em obra . . . . 250.0 
Lonas . . . . 150.0 
Panno de empacotar . . . 60.0 
Bocaxim . . . . . 60.3 
Panno encerado . . . . JOO.O 
Dicto de cor, ou fio tamsomente . . 300.0 

Os guardas da alfândega naÕ poderaó apre
sentar sorte alguma de panno, sem exceptuar 
pacottes de 100 killogramos e para cima, que 
naõ entre nasdiffercntcs sortes expressas naTariffa. 
Armas de fogo . . . . 200.0 

Ferragem Odinaria, por quintal métrico. 
Fouces . . . . . 60.0 
Fouces de roçar erva e outros instrumentos de 

agricultura . . . SO.O 
Limas, empacotadas de 1 até 6 em maço, tenazes, 

martellos, pregos, roscas, e outros instrumentos 
de ferro unicamente . . . 50.0 

Serras, verrumas, ferros para plainas, furmoens, 
parafuzos, e outros instrumentos de ferro com 
aço . . . . . 100.0 
Ferragem fina, por quintal métrico. 

Limas para Ouivcs-de-Prata, Rolojoeiros, & c ; 
Buris, c outros instrumentos somente de aço 150.0 

Qualquer outra sorte de instrumentos naõ pode 
ser apresentada pelos guardas d'alfândega á 
excepçaõ de massos de 50 killogramos e para 
baixo, naÕ entrando nas differentes sortes su
jeitas aos direitos. 

Per Kil/ogramo. 

Agulhas de Cozer . . . 6.0 
Rendas, 15 por cento ad valorem 
Vinhos de Alicante e Bcnacalo (tam somente os da 

VOL. X I V . N o . 81. z 
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ultima vindima, importados em pipas nos poTios 
de Cetta, Agda, e Marscilles) sendo destinados 
unicamente para os portos de Bourdcaux ou de 
Marseilles, sem mixíura de Vinhos Francezes 10 0 

Pianofortes quadrados, cada um . 300 0 
Dictos ao alto ou em forma de Ilarpsicordios 400 0 
Os direitos sobre a exportação seraõ regulados para 

o futuro conforme a seguinte Tariffa. 

Direitos sobre a Exportação, 

Carne Salgada, direito ao pezar. 
Espingardas de Caça, por quintal métrico, . 5 Q 
Algodão, Laã de todas as sortes, dicto . ] Q 
Cavallos, por cabeça . . ],5 Q 
Cabras, por cabeça . . • 1 0 
Dinheiro e Ouro e Prata cm Barras, exemptos. 

Ouro e Prata em pó, exemptos. 
Todos os direitos, de importação e exportação, que 

naõ forem mencionados nas precedentes relaçoens, con
tinuarão os mesmos que eram prévio ao 1°. de Abril 
passado. 

O Direito de 10 por Cento, posto de fora-parfe pela lei 
de 6o. de Prairal, do Anno Septimo, cessará de ser pago 
em o Io. de Janeiro, de 1816. 

O Titulo II. Tracta de regulamentos para o transito das 
mercadorias pelo interior. 

O Titulo III. Contem as penas pela infracçaõ da lei, 
onde vem os dous artigos seguintes:—Todas as mercado
rias, cuja importação for prohibida, que se intentar intro
duzir por mar 011 por terra, seraõ confiscadas, e igualmente 
os boles, cavallos, carros, e outros meios de transporte. 
Os donnos das mercadorias, mestres dos navios, almocreves, 
e quaesquer outros implicados nisso, seraõ condemnados 
em 500 francos, se o valor do contrabando naó exceder 
aquella quantia; e quando exceda, serão obrigados a pagar 
tanto quanto valer a fazenda, 
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As Justiças de Paz das vizinhanças donde forem apa
nhadas as fazendas de contrabando, seraõ as únicas compe
tentes para decidir cm similhantes matérias. 

O Titulo IV. Ordena os direitos do Sal. 
O Tributo sobre o Sal será recebido até o Io. de Janeiro, 

de 1815, na proporção de quatro décimos poi killogramo; 
desde a data sobredicta, e até o Io. de Janeiro, de 1816, 
será a taxa reduzida a tres décimos por killogramo. 

Titulo. V. Arranjos Geraes. 
As Ordenaçoens do Rey podem, em caso de urgência :— 
I». Prohibir a importação das manufacturas dos paizes 

estrangeiros, ou augmentar os direitos; e, em caso de 
prohibiçaõ, as fazendas e mercadorias que se provar terem 
sido despachadas antes da promulgação destas ordens, 
sereõ admittidas pagando os direitos antecedentes. 

2. Deminuir os direitos dos primeiros artigos necessários 
para as manufacturas. 

3. Permittir ou suspender a exportação do producto da 
terra, e da industria nacional, e fixar os direitos a que estes 
deverão estar sujeitos. 

4. Limitar acertas repartiçoens o direito sobre importação 
ou exportação de certas mercadorias, que se permittir que 
entrem ou saiam do reyno, se a dieta importação ou expor
tação naÕ puder ser effeituada por intervenção de outras 
repartiçoens. 

Todos os regulamentos feitos e executados pela ordem 
presente, seraõ apresentados em forma de ley as duas Ca
meras, antes do fim da sua sessaõ, se estiverem junctas, ou 
para a sessaõ seguinte, se naõ estiverem junctas. 

A presente ley, discutida, deliberada, c adoptada pelas 
Cameras dos Pares e dos Deputados, e sanecionada pomos 
hoje, será executada como Ley do Estado, e he a nossa 
vontade que seja observada por todo o reyno, e nos paizes 
sujeitos ao nosso dominio. 

E se ordena que todos os nossos Tribunaes e Relaçoens, 
z 2 
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Prefeitos, Corpos Administrativos, e todos outros que os 
mantém, façam que está seja observada, e posta em execu
ção, e que seja promulgada entre os nossos vassallos, e pu
blicada por toda a parte, pois tal be a nossa vontade, e 
para a ratificar lhe havemos annexado o nosso sello. 

Dada cm Paris, em 17 de Dezembro, do anno de nosso 
Senhor, de 1814, e no vigésimo do nosso reynado. 

(Assignado) Luís. 
Sellado com Grande Sello Pelo Rey 

DAMBRAY. 

Baraõ Luís. 

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

Tariffa Americana por occasiaõ da Paz. 
Lista dos direitos pagaveis sobre a importação das se

guintes mercadorias nos Estados Unidos, para continuar 
em força durante doze mezes depois da ratificação da Paz. 

Navios Americanos. Navios Estrangeiro! 

Ale, Cervejas, por gallon , . 1 0 centésimos ígí cents. 

Barretinas, Chapeos, Toucas, Bu-

toens, Trastes tle Gabinette . 3J£ porcento 37 4-]0p.cl. 

Escovas, Papel de Escrever, Pa

pelão, Peunas . . . 27í ditto. 31 7-10ditto 

Vellas, Ccbo, &c. Sabaõ, por lib. 4 centésimos 4 7-10 cents 

, Cera, ou Spermaceti . 12 ditto 13 9-10 ditto 

Tapessaria, Loiça de Barro, Luvas, 

Mittens, Meias . . 32J p. et. 37 7-IOji. et. 

Gueijo, por libra . . . 1 4 centes. 16 2-10 cents 

Carvaõ, por alqueire . . 10 ditto 11 6-10 ditto 

Cordagem, (alcatroatla) p. lb. . 4 ditto 4 7-10ditto 

, por alcatroar . . 5 ditto 5 8-iO ditto 

Vidros, Garran°a.s pretas de meia 

canada, por groza . . 1 2 0 ditto 132 ditto 

•—, de Vidraça naõ exceden

do 8 per 10, por 100 pés . . 320 ditto 369 6-10 ditto 

- -10 por 12 . . 3 J 0 ditto 404 3-W ilitlo 

Toda outra manufactura . . 42 p. et. 49 P*cl 

Gêneros e Fazendas naõ enume

radas em parsicular . - ~'h ditto 31 7-lOditío 
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Navios Ameaçados. Navios r.strançeiros 

Camhauo, por cwt. - . . 200 cents. 22 1 cents. 
M.inufacturas de Ferro, Aço, Me-

tal-Amarello, Coiro, Estanho, 
Folha de Flandres, Cobre, Prata, 
Prateadas . . . . 32! p. et 37 7-10 p. et. 

Ditto, de Linho, Algodão, Seda . 27^ ditto 3 1 7.10 ditto 
Guita de Enfardar, Barbante, por 

cwt. . . . SUO cents, 924- cents. 
Cores para Pintores, Papel-Pin-

tado 
"•ai, pesando mais de 56 lb. por 

alqueire . . 4<J cenls. ,Q cents 
Çapatos, e Chinellas, de Seda por 

par . . . . 
, de Marroqmm, e todos 

outros . . . . 
Espiritos, de Graõ, da 1*. prova. 

por gallon 
2*. ditto 

3*. ditto 
- 1*. ditto 
— b: ditto 
- 6a. ditto 
— de outras matérias, 

1*. e 2a. prova 
3 ' . ditto 
4*. ditto 
5'. ditto 
6'. ditto 

32Í • P- et 

274 di t to 

sue 

32 J 

40 

50 

31 

56 

58 

«2 
6S 

80 

100 

50 

56 

64 

76 

92 

; 16 

90 

80 

1 cenls . 

p . e t . 

cents. 

d i t t o 

d i t t o 

d i t to 

di t to 

d i t t o 
d i t to 

d i t to 

d i t to 

d i t t o 

d i t t o 

d i t to 

d i t to 

d i t t o 

d i t to 

d i t t o 

d i t to 

4-10 p. et. 

J 

34 

64 

07 

71 
7b 

92 

M5J 

57 

6 l 

74 

87 

100 

134 

101-

92 

7-

7, 

6-
6-
1-

8-

-, 

8-

- < • 

4 

7*i d i t to 

• lüdiUo. 

10 d i t to 

d i t to 

•10 d i t t o 
10 d i t to 

•10 d i t t o 

d i t t o 

-10 d i t t c 

- i0 di t to 

di t to 

-10 ditto 

•10 di t to 

d i t t o 

d it tO 

-10 diUo 

Vinhos, da Madeira, por gallaõ I Io 

———, de Borgonba, de Chain 

panhe, do Rheno 

, de Shetry, e de St. Lucar 80 

, Palhette, e outros naõ 

enumerados . . 70 ditto 31 ditto 

, de Lisboa, Sicilia, Porto, 

c-outros vinhos de Portugal . 60 ilitlo t:"' 3-10 ditto 

, deTeneriffe, Fayal, Ma-

!«iga c Ilhas do Oriente . . 36 ditto ti I 7 -]ü ditto 
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Preces Correntes dos principaes Productos do Brazil em 
Londres, 25 de Fevereiro, 1S15. 

Generus. 

Assucar 

Algodão 

D ° . America 
Annil 
A r roz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boy 

D" , de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parri lha 
Tabaco 

Qualidade 

branco 
tr igueiro 
mascavado 
Rio 
Sahia 
Maranhão 

Dantid.idf 

1 12 lib. 
D". 
D". 
Libra 
l )° . 
U°. 

Pernambuco D° . 
Minas novas | l ) ° . 
melhor (D1*. 
Brazil b ° . 
D° . 
Pará 
Rio 
Bom 
"randes 
Rio grande 
Rio da Pra ta 
D8. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Pina 
Vermelha 
Amarel la 
Chata 
Torcida 

Bolo 

112 lib. 
112 lib. 
libra 
l 12 lib. 
123 
l ibra 
D». 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

bras. 

Preço de 

90s. 
SOs. 
6Ss. 

nenhum 
2s. l p . 
2s. l p . 
2s. 3p. 

3s 8p. 
3s. Op. 

30s. 
75s. 
15s. 

76s. 
45s. 
7p. 
l p . 
8s. 
14$. 

2s. 6p. 
Do. 
2s. 

6s. 6p. 
J S 

2s. .p. 
D°. 

4s. Op. 
1101. 

7p. 

â 

1 029. 
85s. 
71s. 

nenhum 
2s. 2 p . 

2s. 2£p. 
2s. 4p. 

4s. 3p. 
3s. 3p . 

38s. 
90s. 
90s. 
SOs. 
òOs. 
8 í p . 

IOp. 
14s. 
I5s. 

3s. Op. 

5s. 
8s. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. 6p. 
1201. 

8P- j l 

Direitos. 

31. I4s. 7íd. 

16s . l ld .p . lOOlib. 

16. I l . p r . lOOlib. 
4£d. por libra 
II. Os. OJd. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s. Rp. porl 12 lib. 
5s. 6p. por 100. 
9 íp . por libra. 

3s. 6p. libra. 
3s. 8p. libra. 

ls. 8p. por libras. 
41. a tonelada. 

3s. 10|p,lib.excisK 
3ll6.s.9p.alf.l00lli. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 8 guineos por cento. R, 4s. 

vinda 10 Gs. R. 5. 
Lisboa c Porto hida 6 G\ R. 40s. em comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 6 G5.—Açores 10 Gs. a 15 R. 2|. 

vinda o mesmo 
Rio da Prata hida 15 guineos; com a tomaviagem R.5Gu 

vinda o mesmo 12 a 15 Gs. 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

( j E N . Cockburn s Voyage, 2 vols. 8vo. preço 21. gs. 
Viagem a Cadiz e Gibraltar, e pelo Mediterrâneo a Malta 
e Sicilia, em 1810 e 1811 ; incluindo, viagens ás ilhas de 
Sicilia e Lipari, e a Portugal. Com 30 estampas illunii-
nacias, e mappas. Pelo Tenente-General G. Cockburn. 

Graves^ Natnralists'' Guide, 8vo. preço lOs. 6d. Guia 
do Viajante e Naturalista, para se trazer na algibeira. 
Com estampas illuminadas. Por George Graves; autliov 
da Ornitliologia Britannica. 

O objecto deste opusculo lie dirigir e facilitar as inda-
gaçoens dos Viajantes e Naturalistas, apontando os objec
tos da Sciencia, que saó mais dignos de sua attençaõ, nos 
paizesdistantes, com os mais approvados methodosde col-
ügir, e preservar os productos de historia natural, particu
larmente quadrúpedes, pássaros, insectos, plantas, semen
tes, conchas, mineraes, &c. 

Mr. Roccas Memoirs, 8vo. preço 9s. 6d. Em Francez. 
Memórias sobre a guerra dos Francezes na Hespanha, 
durante os annos de 1808, 9, e 10. Por Mr. Rocca : of
ficial dos hussares, e cavalleiro da Ordem da Legiaõ 
d'Honra. 

Malthus on Foreign Com, Svo. preço ls . 6d. Funda
mento de uma opinião, sobre a politica de restringir a im
portação do trigo do estrangeiro. Pelo Reverendo T. R. 
Malthus. 

Malthus' Inquiry into Rent, 8vo. preço Ss, Indaga-
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çaõ sobre a natureza, e progresso das rendas, e dos prin
cipios porque he regulada. Pelo Rev. T. R- Malthus. 

Hamilton's índia Gazetteer, Svo. preço 1/. 5s. O Ga
zeteiro das índias Orientaes; contém descripçoens parti
culares dos paizes comprehendidos debaixo do nome geral 
de índias Orientaes, cora uma conta das maneiras cus
tumes, instituiçoens, manufacturas, commercio, castas, 
religião, &c. de seus vários habitantes. Por Walter 
Hamilton. 

Costume of Russia, &c. 5 vols. 8vo, grande ; preço 
51. 15s. Pinturas e descripçoens dos vestidos e maneiras 
de Russia, Áustria, China, Inglaterra e Turquia. Com 
274 estampas, lindamente illuminadas. 

Dr. Smith's Inquiry, by Buchanan, 4 vol. 8vo. preço 
21. Ss. Indagação sobre a natureza e causas da riqueza 
das Naçoens. Por Adam Smith; nova Ediçaõ, com 
anotaçoens, e um volume addicional, contendo observa
çoens sobre as matérias, que se tractam no texto do Dr. 
Smith. Por David Buchanan. 

Bcrnard's Tour in France, &c. Svo. preço 9s. Viagem 
por algumas partes de França, Suissa, e Saboya, Alema
nha e Belgia, durante o veraõ e outouo de 1814. Pelo 
Honr. Ricardo Boyle Bernard ; Membro do Parlamento. 

Tlwrpe^s Letler to Wilberforce; preço Ss. Carta a 
Guilherme Wilberfore, Escudeiro, M. P. Vice Presidente 
da Instituição Africana, &c. &c. Contendo varias notas 
sobre os Relatórios da Companhia de Serra Leoa e Insti
tuição Africana: com suggestocns sobre os meios porque 
se pode por em execução a abolição universal do negocio 
da escravatura. Seu author Roberto Thorpe, Esq. Dou-
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tor em Leys, e Justiça Maior de Serra Leoa, e Juiz da 
Corte de Vice Almirantado naquella colônia. 

Girautfs Campaign of Paris, 8vo. preço 6s. A cam
panha de Paris, em 1814. A que se ajuncta um esboço 
da campanha de 1813; ou uma breve, mas imparcial his
toria dos accontecimentos, desde a invasão de França pe
los exércitos estrangeiros, até a capitulação de Paris, e 
desthronamento de Bonaparte; accompanhada de um de-
lineamento dos principaes traços de seu character, e causas 
de sua elevação. Compilada de documentos authenticos 
e testemunhas oceulares. Com um plano e mappa. 
Por P. F . F . J . Giraud. Esta obra se acha em Inglez e 
em Francez. 

CampbelVs Traveis in África, Svo. preço 12s. Via
gens pela África Meredional, emprehendida, a requiri
mento da Sociedade de Missionários ; pelo Reverendo J . 
Campbell. 

Broughtorfs Theory qf Numbers. Part I. 4to. preço 
12s. Memória sebre uma nova theoria dos números. 
Primeira parte; contém a relação entre as ordens e potên
cias dos N ° \ theoremas para a resolução de equaçoens de 
todos os gráos ; e uma demonstração do theorema binô
mio; e a extençaõ daquelle theorema, a somma de series 
infinitas ascendentes. Por Carlos Broughton, Esq. 

Schimmelpennincli''s Theory, 4to. preço 31. 13s. 6d. 
Theoria da classificação da beleza e deformidade, e da 
sua conrespondencia com a expressão phisiognomica, ex
emplificada em varias obras da arte, e da natureza; illus-
trada por quatro cartas geraes, e 38 estampas. Por Ma
ria Anna Schimmelpenninck. 

VOL. X I V . No. 81. 2 A 
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Monro's Engravings of the Víscera, 4to. preço 16s. 
Estampas das vísceras thoracicas, e abdominaes ; e can
naes que lhes soõ connexos; representando a apparencia 
natural destas importantes partes, immediatamente depois 
da morte, e sem serem afectas por moléstia antecedente. 
Desenhadas debaixo da superintendência: e com as ex
plicaçoens de Alexandre Munro, Júnior, Professor de 
Anatomia c Cirurgia na Universidade de Edinburgo; Só
cio do Real Collegio de Médicos, e Medico do Dispensa-
torio publico. 

P O R T U G A L . 

Sahio á luz, um Opusculo initulado, Os Frades Julga
dos no Tribunal da Razaõ, em o qual se expõem o juizo, 
que se deve formar das Ordens Religiosas de Portu°*aI; e 
está cheio de ideas politicas e econômicas, que fazem útil 
a todos a sua leitura. Vende-se na loja de Carvalho aos 
Martyres, e na da Impressão Regia ao Terreiro do Paço, 
por 400 réis em brochura. Também se vende no Porto, e 
em Coimbra por 450. 

Temos de annunciar a nossos Leitores a publicação de 
um Jornal Periódico, na lingua Portugueza, em Paris.— 

O 1". N*., publicado em Janeiro, contém a introducçaõ 
do Redactor : um discurso sobre o estado politico das dif
ferentes Potências da Europa ; e um index dos principaes 
acontecimentos desde o anno de 1812. 

N a introducçaõ, propõem o Redactor um judicioso 
plano, que se propõem seguir, e promette a seus Leitores 
a prompta entregados folhetos, esperando, que haja pouca 
demora nas licenças do Dezembargo do Paço. Esta cir
cumstancia nos parece com tudo notável, considerando 
que o Redactor escolheo a cidade de Paris, para publicar 
o seu Jornal, donde o ha de mandar ás licenças do Des-
embargo do Paço em Lisboa; c estabelece para cannal de 
communicaçaõ com seus conrcspondenles os Cônsules 
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Portuguezes nos differentes portos de França; o que de 
algum modo suppoem, que este Periódico será um papel 
Official. 

Se esta communicaçaõ por vias officiaes, e publicas, he 
elTeito da protecçaõ de certos Portuguezes, que se acham em 
Paris, receamos muito que nisto intervenha a influencia de 
alguns aristocratas, que se acham banidos de Portugal, 
por tomarem partido contra sua pátria, e seu Soberano ; 
e muito sentiremos, que um Jornal, cujo plano nos parece 
mui bem arranjado, se proponha connexoens com inimi
gos da pátria ; e com familias de Nobres, que ja antes da 
entrada dos Francezes em Portugal, tinham urdido tramas 
contra o seu Soberano, que o obrigaram a mandar sahir da 
Corte muitos delles. Esperamos portanto que o Redactor 
se desvie de taõ fataes escolhos. 

O Discurso sobre o Estado 3Ctual politico das Potências 
da Europa, he conciso, e bem deduzido ; a linguagem 
pura; e o estylo corrente. 

NOVAS DESCUBErtTAS NAS A R T E S . 

Pepinos. 

O Dr. John, um chimico Alemaõ, submetteo esta planta 
comestivel (Cucumis Sativus Liu.) a uma analyze chi-
mica, e achou que continha, em 600 graõs, 582.80 de 
água; matéria similhante ao cogumello 3.20; albumen 
0.80; resina 0.25; extracto de substancia doce 9.55; 
glúten, phosphato de cal e potassa, aoido phosphosico, e 
sal com baze amoniaca, ácido malico unido a uma baze, 
sulphato de potassa, muriato de potassa, phosphato de 
ferro, e aroma 3.00, total 600. O mes o pezo da casca 
do pepino deo 90 partes de matéria solida similhante as 
precedentes. 

Batatas Peravianas. 
As batatas que trouxe do Peru o BaraÕ de Humboldt, e 

2 A S 
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plantou na Alemanha, foram analyzadas por Lampadius; 
e 100 libras consistiam de 76 libras d'agua, 15 libras de 
gonima, matéria rlbroza 5 libras 8 onças; albumen 1 libra 
12 onças; e matéria extractiva 1 libra 12 onças; total 100 
libras. O mesmo chimico achou nas batatas chamadas de 
cebola cerca de 70 libras d'agna, e mais de 18 libras de 
gonima, nas 100 libras. As batatas de Voichtlandia pro
duziram 74 partes d'agoa, c 15 de gonima, ao mesmo tem
po que as chamadas batatas lnglezas tinham somente 12 
libras de gomma e 77 de água ; porém a incerteza relativa
mente a variedade particular, excepto na Peruviana, torna 
estas experiências de pouco valor. 

Leite. 

Segundo Mr. Schwartz, de Kiel, 1.000 partes de leite de 
vaca contém phosphato de cal 1,805; phosphato de mag
nesia 0,170; phosphato de ferro 0,0ü2, phosphato de 
soda 0,225 ; murialo e potassa 1,350; e lactato de soda 
0,115— total 3,697. Em 1.000 parles de leite humano 
achou phosphato de cal 2,500 ; phosphato de magnesia 
0,500; phospalo de ferro 0,007; phosphato de soda 
0,400 ; muriato de potassa 0,700, e lactato de soda 0,500— 
total 4,407. 

Silica. 
O Dr. Maclulloch, professor de Chimica na Academia 

Real Militar de Woolwich, tem averiguado, que a Silica 
pode ser elevada em vapor como o enxofre, alguns saes 
neutraes, e os metaes. Esta descuberta se fez aquecendo 
uma mixtura de oxides de estanho e chumbo, em cadinhos 
Inglezes, expostos ao fogo de uma fornalha ao ar, por al
gumas horas: entaõ tirando-se do fogo os cadinhos se 
acharam cubertos com brilhantes crystaes filamentosos de 
Silica. Este facto lie mui importante na Geologia ; por
que subministra alguns meios de averiguar como se podem 
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formar os delicados crystaes de geolite, que se acham nas 
cavidades das pedras. He possivel também que outras 
terras simplices sejam igualmente susceptíveis de sublima-
çaõ; porque Sir Humphrey Davy achou, que eram metaes 
peculiares. 

Alcohol, e Ether sulphurico. 
Mr. De Saussure analyzou miudamente estes fluidos; e 

diz, que os constituentes do alcohol saõ 51, 98 de carvaõ ; 
oxigênio 34, 3 2 ; hydrogenio 13, 70; o que indica, que 
elle he composto de um alomo de oxigênio, 2 de carvaõ, e 
3 de hydrogenio—total 6. O ether sulphurico consiste de 
carvaõ 67, 9 8 ; oxigênio 17, 6 2 ; e hydrogenio 14, 4 0 ; o 
que dá 1 átomo de oxigênio, 5 de carvaõ, e 6 de hydroge
nio—total 12. Assim parece desta analyze, que o ether 
sulphurico contém o debro de átomos do álcool. 

Água do mar. 

A água do mar, que banha as costas de França foi ana-
lyzada com grande cuidado por Bouillon, Lagrange e 
Vogel; os resultados fôram, que em 1000 grammas de 
água tirada do canal da Mancha, havia 36 grammas de 
residuo solido, pela evaporação ; 0,23 gram. de gaz ácido 
carbônico ; 25,10 grani, de sal commum ; 3,50 de muriato 
de magnesia; 0,20 de carbonato de cal e magnesia; e 
0,15 gram. de sulphato de cal. A água do Atlântico 
contem, em 1000 grammas, 38 de residuo solido , 0,23 de 
ácido carbônico ; 25,10 de sal commum ; 3,50 de muriato 
de magnesia; 5,78 de sulphato de magnesia; 0,20 de 
carbonato de cal e magnesia, e 0,15 de sulphato de 
cal. A água do Mediterrâneo produz 41 de residuo 
solido, 0,11 de gaz ácido carbônico; 25,10 de 
sal commum; 3, 25 de muriato de magnesia ; 6,25 de 
sulphato de magnesia; 0,15 de carbonato de cal e mag
nesia; e 0,15 de sulphato de cal. Podemos observar 
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aqui, que a quantidade de sal cuünar hc igual em todas 
as tres águas; que o sulphato de cal he também igual, 
porém que a água do Mediterrâneo, contra o que se podia 
esperar, de sua situação peculiar, e do numero de rios que 
ali desaguam, contém menos matéria carbonacea do que o 
oceano Atlântico. A quantidade superior de sulphato de 
magnesia, se pôde facilmente explicar, pelo numero de 
volcanos, nelle ou nas suas vizinhanças. 

O Professor Configliaclti, um philosopho Italiano, fez 
também grande numero de experimentos sobre a água do 
mar : a parte mais curiosa e inexplicável de suas indaga-
çoens, consiste nas differentes proporçoens de oxigênio, 
que se acharam na água do mar em differentes profundi
dades. Assim na profundidade de 50 metros (cerca de 
163 pés Inglezes) achou que a proporção de oxigênio éra 
de 28, 7 ; em J00 metros 28, 8 ; era 150, 28,5; em 200 

27, 9; em 250, 28,4 ; em 300, 28,7 ; em 350 (cerca de 
1130 pés Inglezes) 29, 0 ; em 400, 2S,5 ; em 450, 27, 8; 
em 500, 28, 1 ; cm 550, 28, 4 ; em 600, 28, 3 ; em 650, 

28, 3 ; e etn 700 (cerca de 2.276 pés Inglezes) 28, 2. 
Naõ hc fácil explicar como possa existir tal differença na 
proporção do oxigênio da água, a menos qne naõ suppo
nhamos, que havia differentes correntes nos lugares aonde 
o professor fez as suas experiências. 

Olco de Cajeput. 
Eslc oiro tem adquirido alguma celebridade na Ingla

terra, como remédio efficaz para o rheumatismo, esfregado 
na parte aftVcta. Sem duvida a fricção he taÕ saudável 
como o óleo. Antigamente era desconhecida a planta, 
que fornece este óleo; porém o Dr. Roxburgh deo ulti
mamente uma exacta conta delia, na Sociedade Linneana, 
em Londres, havendo elle cultivado em Calcuíía as 
arvores que o produzem por mais de 10 annos. 
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Memória sobre cores inalteráveis para se usarem em tingir, 
pelo Conde de La Boulaye. 

O problema de chimica que eu proponho resolver he 
um dos grandes. Tem por objecto tornar as cores todas, 
quese usam na tinturaria, capazes de resistir ás injurias do 
tempo ; e achar os meios de compor assim em laã como 
em seda, tapessarias, cuja frescura, brilho, e harmonia de 
tom se preservarão contra os effeitos da atmosphera, tara 
bem como pinturas sobre panno. Vos, Senhores, sabeis 
melhor do que o resto do murido as difficuldades que ha 
para isto ;—que me era preciso descobrir novos mordentes: 
qualiíicallos,e rauitiplicallos segundo a natureza das sub
stancias que se quizer tingir, e segundo a das substancias 
tingentes ; e chegar a poder fixallas e mantellas no mesmo 
estado de equilíbrio chimico, contra a continua reacçaõ do 
ar, do calorico e da luz. Posso mesmo accrescentar, que, 
no numero destas cores, há algumas, cuja adhesaõ aos res
pectivos estoffos parecia ao principio quasi impossível, 
pela matéria colorante enfraquecer sempre o mordente, 
sem o qual he impossível tingidos; e he necessário recor
rer a contra-agentes ategora desconhecidos para remediar 
o mal. Mas para se formar uma idea disto, basta so re-
flectir nas tentativas feitas há dous séculos, sobre o verme
lho de Adrianopolis, e sobre o anil, para naõ fallar nas 
innumeraveis experiências e operaçoens, mesmo depois 
de se ter examinado o principio da descoberta, pelo qual 
devemos acertar o processo mais simples, para nos assegu
rarmos sempre os mesmos resultados, e pôllos ao alcance 
de fabricantes ordinários. 

As amostras das novas cores inalteráveis, que agora te
nho a honra de apresentar ao Instituto, e cuja composição 
he perfeita, saõ azul sobre laã e seda ; verde, amarella, 
roxo, e mais nove cores, a saber ; um amarello sobre laã, 
taõ vivo e mais brilhante doque o primeiro ; dons verdes, 
um dos quaes resiste mesmo á acçaõ do fogo; dous pretos 
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excellentes, um sem caparroza, que nem pode queimar nem 

indurecer a seda, tam pouco como a láa ; e outro que 

resiste ao ácido sulphurico e potassa cm estado de ebulli-

çaõ, e do mesmo modo á acçaõ do sol e tio ar ; uma cor de 

pvlqa inalterável, um carmesim sobre seda, muito mais 

baratfo e mais durável doque cochini lha; e finalmente, 

uma pura cor de cravo, completamente inalterável em todas 

as suas differentes graduaçoens, ou sombras, de cor de 

carne. 

Ajuncta a estas, doze cores novas, que se podem obter 

puras cm todas a- suas sombras, um branco mui bello, que 

jamais se faz amarello, qu • acertei de dar á laã, e também 

á seda , e que se faz muito mais branca doque naturalmente 

he—e se a esta accrcsccntarmos a cor mais fixa da antiga 

tint tiraria, ou o excellente escarlate tirado de alkermes, 

para encher a palcfía, ficará resolvido o problema. 

Destas doze cores iramuíaveis, oito foram expostas á 

acçaõ do sol, debaixo de um vidro, durante os quatro 

mezes últimos do veraõ passado (1813) sem receberem a 

menor al teração; como se prova pelo appenso processo 

verbal dos Commissarios do Governo. O fogo naÕ faz 

effeito sobre a nona cor ; e as tres ultimas saõ o fructo d;i 

minha industria no inverno precedente. 

O objecto da minha memória pode considerar-se de

baixo de dous differentes pontos de vista. Primeiramente, 

como a applicaçaõ da sciencia ao progresso das artes, 

babilitando-nos Io . , a fazer todas as cores indesbotaveis: 

2°. a obter todas as suas sombras cm uma escala regular, 

por um methodo simplez c exacto ; 3°. a realçar á vontade 

o seo brilho natural, sem, por esta operação, prejudicar 

no menor grão á fibra da seda, laã, fio, ou algodão. 

Em segundo logar, como contribuindo para a prosperi

dade dos fabricantes e do commercio, pelo emprego de 

substancias indígenas, muito mais econômicas doque as 

que estaõ cm uso ; taes como o meu azul em vez de anil 
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e o meo carmesim sobre seda, em logar de cochinilha. 
Também naõ me julgei justificado em desprezar outras 
cores, posto que caras em demasia para o commerciogeral, 
cuja perfeita immutabilidadc as torna próprias para orna
mento de palácios, &c. ; pois he da duração combinada 
cora o brilho das cores donde os estoffos mais ricos tem o 
seo principal valor. 

A arte da tinturaria, illustrada pela douta obra do Se
nador Berthollct, parecia pouco susceptível de mais me
lhoramentos do que lbe haviam sido acerescentados na 
maior parte das operaçoens por Chaptal, Ilansmaii, Raim-
ond, e Roard. 

Confesso, portanto, Senhores, que seria presumpçaõ 
em mim, emprehender algum melhoramento nas cores, 
pelo que respeita ao brilhantismo, viveza, ou pureza das 
cores já conhecidas, ou das suas sombras. Porem, em 
respeito a sua firmeza, quasi tudo estava por fazer, 
por quanto muitas cores padecem alteração em pouco 
tempo, e todas ellas passado mais ou menos tempo, pela 
continua acçaõ do ar e do sol sobre as suas partículas. 
As tintas claras, e suas differentes sombras sobre seda, saõ 
ainda mais expostas a similhantes estragos provavelmente 
porque as partículas colorantes naõ penetram tam pro
fundamente nos poros, da seda como nos da laã, cujas 
escamas concavas e transparentes as protegem melhor 
contra a acçaõ da atmosphera, como o verniz faz às cores 
do esmalte. Considerando, pois, a arte em um novo ponto 
de vista, e descobrindo novos e mais poderosos mordentes, 
ou novas substancias, capazes de produzir pelo processo 
liquido, cores igualmente duráveis como as que se obtém 
pelo processo secco, he que se pode esperar chegar esta 
bella arte á perfeição. Esta minha descuberta, tam rica 
como original, naõ podia certamente ser investigada por 
outro modo, senaõ tomando por guia as luzes dachimica. 

Disse, Senhores, que um melhoramento da maior im-
VOL. XIV. No. 81 . 2 B 
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portancia era o de tingir laã e seda, e communicar-lhes o 

maior brilho possível, sem enfraquecer coiza alguma a 

fortaleza da sua fibra; nem indurecella de outra parte, 

como acontece pela acçaõ dos mordentes já conhecidos, 

Lisonjeio-me de que as rigorosas experiências do instru

mento de quebrar fios (casse-fil) haõ de provar à Commis

saõ nomeada pelo Instituto, que a seda, tingida segundo 

o meo novo processo, conserva a mesma força que tinha 

antes de ser tingida, do que depende a preservação do seo 

lustro natural. E aqui peço licença para me explicar por 

um a illustraçaõ sensível desta idea. He principio bem 

conhecido em physica, que o polido das superfícies aug

menta o seo lustre, e que o mesmo lustre dcsapparece á pro

porção que a superfície se torna mais áspera : donde se 

segue, que se as sedas tingidas pelo methodo antigo per

dem, como sabemos, um quinto ou ainda um quarto da 

sua fortaleza, pela acçaõ dos mordentes, devem tornar-se 

menos lustrosas na mesma proporção, pela corrosão da sua 

superfície, como um vidro, cujo polido se raspar com um 

buril. 

Se, pois, a fibra da seda, quando he tingida, naÕ 

perder cousa alguma da sua fortaleza por esta reacçaõ, 

como a experiência do casse-fil (quebra-fio) já tem pro

vado, ha de ser, cecteris paribus, uma quinta parte mais 

brilhante do que pelo antigo methodo ; isto he, o quinto 

que dantes perdia. E posso ainda mais assegurar-vos, 

que a sciencia me tem fornecido meios infalíveis de 

augmentar à vontade o lustre natural da seda e da laã, e 

de lhes dar o mais brilhante e permanente lustre. 

Tenho descripto como um elos novos melhoramentos da 

arte de tinp-ir, o de um melhodo seguro de obter todas as 

varias sombras da mesma cor em uma graduação de tin

tas equidisiautes, tantos em numero quantas se desejarem. 

Bem sei, Senhores, que o olho practico do tintureiro 

de profissão obtém, por uma espécie de tacto habitual, o 

tom de cor que pretende ; porem este processo hc defei-
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ruoso, quando os mordentes saõ sem cor; e quando saõ de 
cor, tem necessariamente de advinhar da cor da tincta 
liquida, qual se há de tornar depois de secca ; o que he 
sempre acompanhado de incerteza. Porem a sciencia 
offercce-nos um modo mais exacto e fácil, o qual também 
peço licença para vos explicar. Supponhamos um vaso 
com uma porçaõ de mordcnte, dobrada da que he neces
sária, para dar a mais carregada sombra de qualquer cor, 
a 24 meadas de laã ou de seda, em 24 horas ; supponde 
também que precisámos tirar 24, ou mesmo 48 sombras 
graduadas em proporção aritheraetica, bastará mergulhar 
na tinta a 24 meadas todas de uma vez, tendo cuidado era 
conservar o vaso sempre na mesma temperatura, e ir 
tirando para fora as meadas suecessivamente, com uma 
hora ou meia hora de intervallo de uma á outra. Deste 
processo resulta obterem-se todas as sombras possíveis da 
cor, variando a escala do tempo, como fica dicto: e Eu 
fico pelo effeito, que, sem nunca me falhar, tenho visto 
confirmado em todas as rainhas numerosas experiên
cias. * * * * * * * * * * * * * * * 

Aqui seguem-se algumas observaçoens chimicas, que o 
author admitte naõ influirem immediatamente ou com cer
teza na parte practica do seo sujeito ; e que portanto, naÕ 
he necessário inserir aqui. 

Recapitulaçaõ. 

Descobrir um methodo de tingir estoffos sem damno de 
sua fibra, augmentar-lhes quanto se quizer o seo lustoe 
natural, procurar, por meio de um processo fácil e exacto, 
todas as sobras que se desejar, e fazer todas as cores 
indesbotaveis: taes saõ os melhoramentos de que me 
pareceo susceptível a arte de tingir, que he um dos mais 
ricos ramos de commercio. As cores, sobre que desejo 
que fixeis mais a vossa attençaõ na sessaõ presente, saõ .* 

Io . Azul sobre laã e seda ; um azul que resiste ao ar, 
2 B 2 
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à luz, e a todos os decomponentes de ácidos fervendo. 
Creio, também, que posso aventurar-me a asseverar, que, 
suppondo o preço do anil reduzido com a paz ao preço 
de 1789, o meo azul indigeno ha de achar-se que poupa 
de quatro partes, mais de Ires. Esta cor fundamental 
serve para a base do preto chamado pagnon, do verde, e 
do roxo, com as que tenho substituído á caparrosa, pastel, 
e cochinilha. 

2o. O amarello cor de ouro, que resiste ao ar e á luz, 
assim como as soluçoens de pedra-hume, borras, e sabaõ 
fervendo ; imitando e servindo em logar de Urucu ; cuja 
tinta tam bella em breve o sol destroe. 

3o. O verde, produzido pelas duas primeiras. Este 
verde, pela sua natureza chimica, talvez seja pouco menos 
vivo do que a cor antiga composta de Índigo e do amarello 
puro do pastel. De facto, a pequena porçaõ avermelhada 
do amarello cor de ouro, forma, combinando-se com o azul, 
uma sombra de roxo, que deve deminuir, em pequeno 
grão, a pureza da cor misturada ; porem esta pequena 
desavantagera parecer-vos-há, Senhores, sufficientemente 
recompensada pela superior duração que offerece. 

O roxo de Dalberg, que o Instituto já me fez a honra 
de adoptar, como uma cor immutavel para a pintura ; e 
cujas sombras daõ a Hortencia, lirio, cinzento, &c. tintas 
que alias saõ tam fugitivas. Este roxo resiste sempre tanto 
ao ar como no sol, e mesmo ás soluçoens de ácido sulphu
rico, de pedra-hume, borras, e potassa. 

Proponho-mc a communicar em breve á Commissaõ 
algumas outras cores, tam de pressa os seos processos 
estejam completos. 

As provas a que tenho suje tado as minhas cores saõ de 
duas qualidades. 1'. A de uma longa exposição aos raios 
directos do sol debaixo de um vidro. 2a. A da solução 
fervente dos decomponentes chimicos. Messrs. Roard, e 
Desmazis, Commissarios do Governo expozeram debaixo 
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de um vidro, desde 24 de Março, ate 27 de Julho, de 
1813, oito das minhas cores novas, sobre laã e sobre seda 
tessidas e por tesser, dos quaes as 27 amostras numeradas 
que vos submetto, junctamente com as amostras originaes 
para as comparardes, representam differentes sombras, 
assim claras, como escuras ; a saber : seis de amarello cor 
de ouro, oito de roxo de Dalberg, quatro de tres distinc
tos verdes, differentes em sua natureza chimica, duas de 
pretos, e sette de azul. 

Naõ tenho julgado necessário submettcr a minha nona 
cor á mesma prova, porque he capaz de resistirão próprio 
fogo, como terei a houra de vos provar com a experi
ência. 

Eis aqui, pois, ura summario das observaçoens feitas e 
entradas de dia a dia no processo verbal, em respeito ao 
numero de horas, que as amostras estiveram sujeitas aos 
raios directos do sol, e os grãos de calorico accumulado 
debaixo do vidro, e que em diversos dias fez subir o ther-

metro a 5 6 | 

Em Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 

grãos. 
Horas que estiveram ex-

portas i acçaõ do sol. 

. 

. 
. . 

• . 

Total 

28 
74 

901 • 
71i . 
56 

320 

Grãos de calor 

329i 
934 

1161 
1038 
8791 

4392 

Depois desta prova, tres ou quatro vezes maior, e mais 
vigorosa do que aquellas, a que as cores antigas foram 
jamais postas, declararam os Commissarios que naõ tinham 
notado a menor differença entre as amostras expostas, e as 
mesmas cores que naõ tinham sido expostas. Em quanto 
as provas dos decomponentes fervendo, tolhe-nos o senso 
commum que esperemos, que alguma cor possa ter a pro-
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priedade de resistir a todos estes agentes sem se decompor ; 
pois para isso deveram existir actualmente elementos no
vos ; porem fallando em geral, as melhores saõ as que re
sistem mais á acçaõ daquelles agentes, que saõ análogos á 
sua natureza chimica ; como se vé da classificação da
quelles decomponentes, dada pelo Senador Berthollet. 
Esta regra, comtudo, naõ he sem excepçaõ ; por quanto o 
verde de scheele, bem conhecido por naõ mudar na pin
tura, naõ tem a propriedade de resistir nem a ácidos nem 
ã alkalis. 

Alem disto, as experiências mais rigorosas, feitas com as 
soluçoens fervendo, practicadas na fabrica dosGobelins, por 
Mr. Roard, tem confirmado inteiramente os resultados das 
que se fizeram cm 1812, pela Juncta de Chimicos de Cler-
mont, e resistiram triumphantemente segundo a sua natu
reza. Foi desta serie de dobradas provas, que os Commis-
íarios do Governo tiraram as suas conclusoens, e que estas 
cores novas apresentam um grão de duração muito maior 
do que o de nenhumas atéqui conhecidas ; e he isto, Se
nhores, o que me afoita a submettellas á vossa protecçaõ, 
e a pedir que as queirais estampar com a vossa authori
dade. 

O Conde de BOULAYE E M A R I L L A C 

Paris, 30 de Maio, de 1814. 

A exposição precedente, relativa a esta importante des
coberta he atestada pelos vários documentos a que se 
refere o author, e que vem inclusos no original Francez. 
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MISCELLANEA. 

Mappa do Rondimento e Despeza da Real Extracçaõ 
dos Diamantes nos annos abaixo declarados. 

Annos. 

1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
178T 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 

23 Annos. 

Diamantes 
extrahidos 

Oitavas. 

19324. 1 
2876£ 7 
2119 1 
2I07Í 1 
2 I 3 7 | 2 
2315$ 3è 
2232;*. 7 
22554, 7 j 
1825 5£ 
2205J 3§ 
2928§ 1 
2749J 2 
3543 5 
214à§ 
1752J 7 | 
1623 2 
1635 
1688J 7 
1883 1 
162I£ 1 
1490 1 
1583 | 7 
1893J 7 

48.547$ 2 

Oiro extrahido 
Oitavas. 

13.583$ 4 
10.619$ 2 
10.559 6 
17.707$ 6 
17.646| 6 
28.024 5 
25.592$ 7 
21.106$ 7 
25.126$ 7 
33.792$ 6 
28.2971 
24.177 7 
24.927$ 4 
18.234| 4 
17.781$ 6 
1I.763J 2 
15.553| 3 
15.482 6 
12.811 4 
13.564 
16.856J 
15.1321 7 
27.308£ 

449.151$ 3 

Despezas. 

Rs. 431:491.462 
361:468.500 
266:305.586£ 
264:798.698 
295:607.091 
260:584.173J 
248:066.219 
214:766.562 
233:245.067h 
239:662.0Sô| 
279:816.39 4 
268:515.714 
266:950.282 
269:676.202 
262:J3I.925 
260:990.858 
278:488.122 
244:369.114 
236:021.722 
250:008.030 
250:000.000 
250:000.000 
250:000.000 

Rs. 6:1S4:963.810 
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Memória sohre a influencia cia Conquista de Buenos 

Ayres pelos Inglezes, em toda a America, e meios de 

prevenir seus eflèitos. 

Avizo do Redactor. 

A seguinte Memória foi escripta ha alguns annos ; pa

rece matéria velha ; mas pouca reflexão fará ver, que pôde 

ter applicaçoens modernas. 

O desgraçado successo de 26, e 27 de Junho , deste 

anno, acontecido em Buenos-Ayres Capital das Colônias 

Hespanholas do Rio da Prata, naó pode ser indifferente a 

Portugal : Elle pode influir na massa geral das Colônias 

Portuguezas, e Hespanholas, e ser fatal a toda a America; 

merece por isso um serio, e circunspecto exame, ou seja 

para acautelar seus pemiciozos effeitos, ou para demorai-

los quanto for possivel, e quanto cabe nas forças humanas. 

Como a Capitania do Rio Grande de S. Pedro do Sul, hé 

limiírophe da Colônia attacada pela Inglaterra, fatiarei 

mais da dita Capitania pelo maior risco a que fica ex

posta. 

Os Inglezes faraõ soar altamente seu valor, por conquis

tarem com mil e seis centos homens a Capital dos estabele

cimentos Hespanhoes no Sul d'America Meridional; mas 

quem tiver uma mediana noticia do Rio da Prata, e da 

dispoziçaõ das Tropas Hespanholas, naose espantará deste 

golpe de maõ Ingleza. Os inimigos da Hespanha deixa

ram Monte Vedio, e os mais pontos fortificados, para ata

carem Buenos Ayres, que o naÕ hé. Aquella Colônia por 

uma imprudente segurança, ou horrível traição, tinha sua 

Tropa de Linha do lado do Norte do Rio da Prata, que 

tem 30 legoas de largo; sem se lembrar que seus actuaes 

inimigos haviao de chegar por mar para atacarem uma, 
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ou outra margem do Rio : Monte Vedio, Maldonado, Co

le ni a, S*=*. Tecla, Serropellado, e toda a linha divizoria en

tre Portugal, e Hespanha, eram os pontos em que estava 

estacionada a Tropa tle Linha Hespanhola; em quanto a 

Capital, situada ao lado do Sul do Rio, estava sem forças, 

apenas aquellas necessárias para o serviço pacifico da Ci

dade, e g u a r d a d o Vice liey : como se pode ver na Carta 

official do General Beresford, de 2 de Ju lho , que mostra 

a*- poucas forças, que lhe rezistiram, c a qualidade d'cllas ; 

e todos sabem a Tropa de Linha, que tem aquella Colônia, 

de qne hé General o Marquez de Sobremonte. A regu

lar-me pela forca das Praças Portuguezas, e Portos de suas 

Colônias, os que me saõ conhecidos, pouco se pode temer 

de ataques com taõ limitada força, como era a Ingleza: 

uma grande Esquadra com oito ou dez mil homens de 

Tropa de Linha pode fazer um dezembarque por dias nas 

Costas do Rio-de-Janeiro, Bahia, Santos, e Pernambuco; 

mas a haver Patriotismo, c energia nos seus Governadores, 

hé impossível a conservação do inimigo por mais de um 

mez; neste espaço a Tropa de Linha, Milicianos, e Or

denanças fazem um corpo de mais de cincoenta mil ho

mens, pois que as Capitanias se prestaÕ mútuos soccorros. 

J a naõ estamos no anno de 1709, ou 1711, no primeiro foi 

le Clerc desembarcar na Marambaia, e marchou doze le

goas para o Rio-de-Janeiro, onde ficou com uma Tropa 

ile mil homens prizioneira, e morta; naõ havendo nesse 

tempo mais do que duas Companhias de Infantaria regu

lar de cem homens cada uma, com poucos auxiliares, e 

ordenanças, por estar a Colônia na sua infância, mas o 

Povo em massa foi vencedor. No segundo Duguay-

Trouin entrando pela Barra, tomou o Rio-de-Janeiro : hé 

verdade que achou pouca resistência, pela cobardia, edes-

intelligencia dos Commandantes de mar, e (erra; sendo 

este fraco, fizicamente ; louco aquelle. As mesmas des-
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graçadas causas concorreram para a perda da Ilha de Sta. 

Catherina em nossos tempos, como vi da historia, e Pro

cessos destes dous infames suecessos, que curiosamente ex

aminei, e escrevi. * A pezar desta fortuna dos Francezes, 

Dtiguay, vendo que naÕ podia conservar sua conquista, 

e temendo a chegada do Governador de S. Paulo e Minas 

Antonio d'Albuquerque Coelho, que marchava com tres 

mil homens, capitulou a entrega, saqueou, roubou, e re

tirou-se. 

* Em 1 I de Septembro, de 17 11, entraram os Francezes no Porto 
do Rio-de-Janeiro, tomaram a Cidade, que se naõ defendeo com as 
poucas forcas que tinha, pela cobardia do seu Governador Francisco 
de Castro de Moraes; e pela loucura confirmada do Commandante 
do mar Garpar da Costa de Athaide, que foi mandado de Lisboa com 
quatro IVaós de 60 peças para o Porto da dita Cidade pela certeza. 
que havia, de que os Francezes a hiam attacar : sabendo estes que o 
Governador de Minas, e S. Paulo Antônio de Albuquerque Coelho 
marchava com tres mil homens a soeconer aquella Cidade, capitu
laram com o Governador, que a tinha abandonado, que para a naõ 
incendiarem, nem arrazarem as F"ortalezas, lhe haviaõ de pagar— 
2-.0-IG: 500.0o0jréis—o que assim se excutou, sahindoos Francezes no 
dia 18 de Outubro depois de terem roubado quanto havia de preciozo 
na Cidade, depois de venderem aos seus moradores naõ só os effeitos 
de commercio, que nella tinhaõ achado, mas taõbem os que condu
zirão de França, como consta da üevaça tirada pelo Chanceller da 
Bahia Luiz de Mello da Silva, que foi por ordem de S. Magestcdecom 
uma Alçada conhecer, e sentenciar aquelle negocio da entrega, com
mercio com inimigos, e capitulação. Aquelle dinheiro foi tirado d i 
Fazenda Real dos Cofres públicos da Moeda, e de alguns particu
lares : todos foram depois reintegrados com a taxa, que impôs a Ca_ 
mara e Povo de 6 por cento nos prédios urbanos, e 4 por cento no 
maneio de todos os habitantes; entrando a Fazenda Real com oiten
ta contos pelas Fortalezas, que os moradores tinhaõ feito á sua cus
ta; esta quarta parte foi determinada por ordem de 31 de Março, ifr 
1*113. 
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H é provável, que os Hespanhoes, a naõ continuar uma 

indi<*-na traição, tenliaó perdido o terror pânico, e reco

brado com a tropa, que tinhaõ da parte do Norte do Kio 

da Prata a Capital da Colônia situada do lado do Sul ; o 

qae lhes hé prezentemente mais diílicil por ser necessário 

atravessar o Rio de trinta legoas de largo, em pequenas 

embarcaçoens, pelo meio dos inimigos, que haõ de viciar 

esta passagem, e saõ superiores em Marinha. Mas ou elles; 

recobrem a Cidade, que perderam, ou na paz lhes seja res-

tituida, as novas doutrinas pregadas no Manifesto, ou 

Proclamaçaõ do General Inglez, de 30 de Junho , ficam 

impressas na memória dos habitantes tle todas as Colônias: 

acauteiar os eflèitos destas doutrinas, e da vizinhança dos 

Inglezes, no cazo tle conservarem sua conquista antes, c 

depois da paz, deve ser o cuidado do Ministério Porlu-

IMICZ, e tios Funccionarios públicos, que servirem nas Co

lônias ; assim como sustentarem intacta a Capitania do 

Rio Grande, mantendo, se naõ todas, algumas utilidades 

que recebíamos do Commercio com a Colônia Hespanhola. 

Os nossos antigos vizinhos tinhaõ, com pequena diílèrcn-

ça, no>sos uzos, nossos costumes, a mesma lie!i<riaõ, a 

mesma Constituição Monárquica; eraõ com tudo muito 

inferiores á nós no commercio, na cultura, no Governo 

Civil, c disciplina militar; estas similhanças, ou differen

ças na Constituição, c caracter Nacional mudaõ totalmente 

com os novos vizinhos ; * e tTeste principio vem o maior 

cuidado, que deve haver para as alterações naõ serem in-

cíiramcnte contra nossas Colônias, e para trabalharmos 

* Diz Montcsquieu : há mudanças, que saõ peiores do que us 
crimes; e maior numero de Impérios tem acabado por effeito da 
violação, e alteração dos antigos costumes, e uzos, do que pela das 
Leis. 
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quanto nos for possivel a melhorar nossa sorte, e exis

tência. 

Direi pouco, por naÕ ser do meu instituto, sobre a in

fluencia da religião no governo. Todos conhecem a 

opposiçaõ da monarquia ao Protestantismo, ou deste á 

monarquia : os factos históricos da luta politica, e religiosa 

saõ tantos, e taõ diversamente contados por ambos os parti

dos, que se ignora se as rebellioens tem sido em conseqüência 

da oppressaõ dos soberanos ás diversas seitas, ou se a op

pressaõ foi um remédio necessário para extinguir as rebel

lioens; sei somente que o fanatismo, e hypocrizia tem, por 

differentes, principios, feito mais mal ao mundo, do que a 

ambição dos conquistadores. A França no tempo dos 

seus reys sustentou oito ou tlez guerras civis, por negócios 

de crença ; e quando se revolucionou naó quiz a dominante 

catholica Romana, tolerou a todas para naõ ter nenhuma : 

naÕ sou intolerante, mas dezejo evitar os males tia liberdade, 

da confuzaõ, e do abuzo ; e como no Brazil naõ tem 

havido mais do que a religião catholica Romana, c tem 

estado por dous séculos cm paz, pede o bem publico a con

servação dessa paz, e por conseqüência da religião, que 

prezentemente professa. A apostrophe do Padre Vieira ao 

Supremo Ente, na restauração da Bahia do poder dos Hol

landezes, tinha estas vistas, e principios religiosos, e poli

ticos ; délla se lembrou um dos pregadores da propaganda 

filosófica Mr. De Raynal . Todos conhecem a diflerença 

das constituições monárquicas, como a Portugueza, das 

mistas, como a Ingleza. Os direitos da Coroa, da Nobreza, 

c do Povo, nas duas constituições, saõ taÕ differentes, que 

hé impossível confundirem-se. A conservação da primei

ra, depende da união intima das diversas ordens do estado 

com o seu soberano, de tal forma que façam um só corpo, 

uma só vontade, uma só expressão, pela confiança que faz 

a naçaÕ toda do seu monarca. A conservação da segunda 

V O L . X I V . No. 8 1 . 2 D 
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depende da manutenção das perrogaíivas, que a nação 
Ingleza dividio com o seu lley, e com as duas câmaras» 
Hé provável, que os nossos vizinhos, differentes cm reli-
giaõ, e constituição, preguem a divisão política, e religiosa, 
por concorrerem ambas para o mesmo fim ; que hé tirarem 
os meios de obstar lhes, ou seja pela força, ou pela industria, 
commercio, ou cultura, porque tutlo isto esquece no cho
que das opinioens ; por conseqüência padecem todos os 
ramos, que constituem as rendas reaes para a defeza das 
colônias, e da monarquia.* Sabe-se muito bem, que a 
separação da America Septentrional teve esta origem no 
direito de taxar-se, que naõ deixará de ser lembrada por 
uma naçaõ, que tem uma marinha invencível, e que esti
mará cortar o nexo que une as colônias á metrópole, para 
fazer ella só o commercio do marítimo do mundo. Jà se 
vê que confusão pode haver no Brazil arruinada na sua 
base a constituição ; confundidos os direitos do soberana 
com os do povo ; perdido o equilíbrio do governo, e a 
dependência que devem ter os vassallos do seu monarca : 

* O Rio-de Janeiro^ e outras capitanias tiveram, por mais de um 
século o direito de taixarem se, segundo as necessidades que viaõ nas 
despezas publicas. A camera, clero, e bons do povo arbitravam as 
taxas para pagamento do ordenado dos governadores, para o soldo da 
tropa, para fortificações, para obras publicas, para conservação da 
Colônia do Sacramento, para o Rio grande, para uma ajuda de custo 
para S. Paulo, para guarda costas, e outras. A mesma câmara cobra
ra , e dispendia essas taxas segundo o seu destino: ellas foram impos
tas nos direitos da Alfaudega, de escravos, vinhos, azeites de oliveira, 
e peixe, sal, tabaco, agoas ardentes; em produçoens de industria, 
cultura, e commercio : estes direitos, que foraõ pequenos na sua 
origem constituem hoje a renda publica da capitania: este direito de 
taxar passou para a Soberania, e o de exigir as taxas para o Juizo 
fiscal dag diversas estaçoens: os novos vizinhos faraõ ambos duvido» 
sos, e o Brazil com a nova doutrina Iogleza quererá ser independeDte8 

e naõ provincia de Portugal, 
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desordenada em parte , vai a constituição toda por terra ; 

eeste todo depende de cada uma das suas partes ; uma só 

naõ pode ser arruinada, que naõ mostre fraqueza de um 

lado, atentado temerário de ou t ro : esta luta hé sempre 

perigosa : os remédios em taes circunstancias ou saõ faü-

veis, ou cruéis em extremo. Portanto hé melhor prevenir 

os del idos, do que castigallos ; e o único meio hé sem 

duvida a escolha escrupuloza dos homens públicos, muito 

desinteressados, muito prudentes, sem mulheres, ou filhos 

nas colônias ; assim como muita confiança da parte do 

Soberano, e do seu ministério, nos que tiverem dado provas 

daquellas qualidades.* 

Taõ bem naõ devem esquecer as arengas parlamentarias 

sobre a abolição da escravatura, que foi victoriosamente 

assentada: Uma naçaõ, que tem poucas colônias de cul

tura, naõ necessita de braços Africanos; e para o commer

cio tem tantos artigos, que se pode dispensar d'este. O 

assento parlamentario, que parece philantropico, hé de 

uma politica machiavelica ; elle encaminhasse a crear 

inimigos aos proprietários das colônias, e a diminuir as 

produçoens, e riqueza das naçoens, que as possuem. O u 

se h a d e despovoar a Europa para fazer produzir a Ameri

ca, ou se h a d e continuar no trafico da escravatura Africa-

* Pache governador de L. Antigua foi a primeira victima da sepa

ração da America Septentrional; teve sua origem naõ só na perten-

saõ da capital do direito de taixar, mas taõ bem no despotismo, irre

gularidade, vicios, e corrupçoens do mesmo governador. A colônia 

queixouse inutilmente por tres vezes á corte, como lhe naõ deo pro

videncia uzou illegalmente do direito de fazer o processo, e executar 

a sentença de morte no dito governador, a que a Corte taÕ bem foi 

indiflerente por politica, ou por fraqueza. A nossa illuminada legis

lação, que prohibe aos governadores levarem filhos para seus gover

nos, deveria prohibir taõ bem, que levassem secretários, e ajudautes 

d'ordens: se lhes saõ necessários, os governadores saõ incapazes, e se 

o naõ saõ, aquelles indivíduos auraentaõ as despezas da capitania 

2 D 2 
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na*.* Naõ entro na legitimidade desle commercio, fallo 
da necessidade presente, naõ me atrevo a defendêllo com 
paradoxos, e sofismas, como ja vi escripto ; + digo somente 
que o fim da cultura Americana ha de ter a mesma data do 
íim do trafico da escravatura Africana ; que naõ hé 
necessário recorrer a remetiios extremos para melhorar a 
condição humana ; que sendo necessário esses extremos, 
naÕ deve será maõ Ingleza quem os aplique, para naõ fazer 
amigos. Parece com tudo que se fazem precizas algumas 
providencias legaes, que eu limitaria às poucas regras 
seguintes. As penas, e castigos domésticos mais brandos ; 
os públicos com a dureza, que as leys impõem ; com mais 
apparato quando se executarem ; terror, e naõ rigor : Os 
libertos amalgamados nas ordenanças sendo da costa 
d'Africa : Os libertos crioulos e mulatos nos regimentos 
de côr, com os 3 officiaes maiores iníalivelmente bran
cos. § 

prohibe o commercio a todos os homens públicos de certa graduação: 
prohibe a compra do beus de raiz : prohibe o cazamento dos magis
trados nos lugares de suas jurisdicçoens : esta sabia, e admirável 
legislação naõ deveria ser ja mais dispensada, e quando o fosse, os 
que pedissem, e obtivessem a graça da dispensa deveriaõ ser infali-
velmente rendidos dos lugares que occupavaõ sem recondução. 

* A diversidade de naçoens, que povoaram a America Septentrio
nal, fez a sua separação da Inglaterra, como o prova Mr. Prat nas 
Tres Idades. 

+ O Bispo de Pernambuco, que era Americano, escreveo, e da 
provas á favor da Escravidão : escrito muito pastoral, e doutrina bem 
evangélica. 

^ Poucos duvidarão do objecto a que se dirigiam as questoens 
parlamentarias de Pitt, Fox, e Wilberforce no anno de 1791, sobre 
a extençaõ da escravidão, ainda que encubertas com a capa da Pfii-
lantropia. A França que estava entaõ no principio da sua fnrioza 
revolução devia ser embaraçada cm todas as partes do mundo, aonde 
possuísse propriedades, em todos os objectos; e como as ideas dos 
partidos desse tempo, em que passou de monarchia constitucional 
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Passo á cultura, commercio, e industria, para examinar 
quanto estes ramos perdem com a nova vizinhança Ingleza ; 

para republica, eraõ de nivelar, e igualar a condição de todos, o que 
hé chimerico na ordem social, e na ordem natural, porque huns tem 
mais industria, mais economia, mais talentos, mais força, mais ener
gia do que outros, por isso a igualdade só pode ser momentânea ; 
foram os legisladores conduzidos pelo erro, os que tinhaõ proprieda
des pela má fé, e pelo interesse os que nada possuiaõ; por tanto de
cretaram a igualdade : como homens podemos ser iguaes, como 
membros da Sociedade Civil, naõ : ha de haver quem mande, e quem 
obedeça, ha de haver penas para o delinqüente, ha de haver quem 
as imponha, julgue, e faça executar ; eis aqui uma grande desigual
dade no estado social: no estado fizico um tem forças, outro hé 
fraco, um tem juizo, outro he demente, eis aqui uma marquavel dif
ferença nos indivíduos. Como o direito de igualdade era extensivo 
á França, e suas colônias, deviaõ participar todos do seu beneficio, 
por isso se naõ combinaram os direitos da humanidade com os prin
cípios da politica social : daqui nasceram as horriveis, e desgraçadas 
questoens de igualdade, e liberdade, que tantos estragos fizeram ; na 
França os que nada possuiaõ, nas colônias os homens de côr, os liber
tos, os escravos fizeram a desgraça nacional. Se os Philantropos 
indemnizassem os proprietários dos Capitães, que pcrdiaõ na liber
dade dos escravos, e perda da cultura, e enviassem os mesmos Afri-
cauos para o seo paiz natal, seria uma justa ley para os possuidores. 
e possuídos; uns naõ deviaõ ficar em terra estrangeira, sem meios 
de subsistência, outros naõ deviaõ ser onerados com os encargos 
(nem mesmo de piedade) de sustentarem milhares de indivíduos, que 
corrompiaõ, e extragavaõ costumes, e culturas, postos na sua liber
dade natural: tal providencia philantropica foi o mesmo que soltar 
á descrição nas colônias uma gaiola de leoens, para destruir os ho
mens possessionarios, e os seus trabalhos ; sem ser precizo entrar na 
grande questão, se o negro tem uma dispoziçaõ moral para a nossa 
sociedade, e se podemos soltar milhares de indivíduos ferozes no 
meio de uma dúzia de plantadores pacíficos: um colono, por esta ley, 
era privado do direito de propriedade; dos meios de defeza, e da 
protecçaõ do Soberano, seja elle o Senado, ou seja Rej ; era final
mente o escravo da pena Romana domnatus, ad bestias, c isto basta 
pelo que pertence a extincçaõ da escravatura ; sem querer evidenciar, 
que a teima sobre este objecto nas duas câmaras da Inglaterra, naõ 
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e lembrar alguns meios de obviar, ou reparar essa perda. 
Os Hespanhoes tinham na Colônia do Rio da Prata as 
mesmas produçoens, que temos no Rio Grande de S. 
Pedro do Sul; em maior, ou menor numero de planta
dores, e creadores ; porque o clima hé o mesmo, o terreno 
em tudo similhante. Há alguma differença na qualidade 
dos couros á favor dos da Hespanha, porque pezaõ mais 
dez, ou doze libras; conservam mais annos o «-adoem vida 
o que lhe augmenta o pezo : pouco commercio, e sueces-
sivas guerras; muito gado, e pouca extração concorre 
para isso, assim como concorreo para o erro do General 
Inglez, que julga a possibilidade da exportação annual, 
pela quantidade que achou d'este gênero, impatada nos 

nasce do amor da humanidade, mas sim daquella politica voraz; que 
desde Croinwefl até a época presente, tem dezenvolvido o Gabinete 
de S. Jaimes, e á qual os Soberanos do Continente deveriam obstar, 
e repellir logo no seu principio. Passemos aos homens de côr liber
tos : conheço que he preocupação, e indispoziçaõ da maior parte dos 
brancos contra esta raça, aqui os nossos vicios deram a sua ori°-cm • 
mas a natureza, e os factos saõ quem os tem marcado. 0 legislador 
pode igualar as diversas classes, que compõem uma sociedade qual
quer, mas naõ poderá jamais fazer de um pardo um branco : legislar 
a favor de uns, ou de outros hé augmentar a rivalidade, e desagra
dar a ambos os partidos, e ja se vé que o maior numero dos libertos 
hade ser o oppressor, se acazo se fomentar a discórdia cora distinc-
çoens, seja qual for o partido, que as obtenha. Eis aqui o que 
aconteçeõ em S. Domingos, aonde a raça mais numeroza ficou su
perior com prejuizo dos brancos, e pardos; foraõ estes nivelados 
pela ley, a preocupação subsistio ; foraõ os escravos postos em liber
dade sem meios de subsistência, oprimirão com o seu numero. Os 
Philantropos Inglezes arruinarão sem armas as Colônias de seus in-
imig-os; e os niveladores naõ tirarão o interesse, que esperavaõ da 
igualdade, e liberdade • a Lei no Brazil á este respeito deve fazêlla o 
tempo, e a opinaõ ; a que habilitou os homens de côr para os maiores 
portos, pode ter conseqüências fataes; elles fazem cauza commum 
com os libertos negros, e ambas as classes daõ mais de cem indiví
duos por um branco 
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armazéns, e depozitos por falta de extração cauzada pela 
guerra de 14 ou 15 annos. Este gênero comtudo hé que 
rivalizava o da nossa cultura, pelas razoens ja ponderadas; 
por essa cauza entravam para as Colônias Porfugezas alguns 
couros no valor de cem mil cruzados ; para serem lotados 
cora os das nossas creaçoens, e terem fácil, e vantajoza 
venda nos mercados da Europa; fazendo na car^a dos 
nossos navios o equivalente dos gêneros, que dávamos por 
elles, sem comtudo paralizar esta compra a nossa creaçaõ, 
e cultura de gado. Como as produçoens do Rio Grande, 
e Rio da Prata, saÕ as mesmas, ja se vê que cessaria o com
mercio tendo ambos os mesmos gêneros, as mesmas neces
sidades, cos mesmos recursos ; mas naõ succede isto assim, 
porque as nossas Colônias do Meio Dia situadas em uma 
posição mais favorecida da natureza, tem os gêneros que 
faltaõ, c saõ precizos ás do Sul; o que fazia, que o com
mercio clandestino entre as duas Colônias Hespanhola, e 
Portugueza fosse taõ útil a esta, eque aquella pagasse com 
a sua prata, e oiro os gêneros, que o Rio de Janeiro, Bahia, 
e Pernambuco remetiaõ para o Rio Grande, e que delle 
sahiaõ para o Rio da Prata, ou lhe hiaõ directamente. 
As produçoens* da nossa, e da alheia Colônia do sul saõ 
trigos, ou farinhas, couros, carnes secas, ou salgadas, 
cebo; destas saõ exportadas para consumo das Colônias 
do Norte as carnes secas, o trigo, e farinha ; sendo os 
outros artigos enviados para a Europa, para Portugal, c 
Hespanha pelas suas respectivas Colônias, e nos seus 

* Os Commandantes Inglezes enganaram-se segundo se vé de seus 
avizos para a praça de Londres, quando julgaram próprios da Capi
tania de Buenos-Aires os gêneros, que acharam nesta Cidade, a e.\-
eepçaõ dos que declaro nesta memória ; todos os mais eraõ de pas
sagem, e tinhaõ vindo das Provincias mais distantes pelo Praguay 
abaixo ; e muitos d'esses gêneros eraõ produçoens das nossas Colô
nias do Brazil: eisaqui como escrevem a maior parte dos Viajantes, 
quando fallaõ de Portugal. 
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navios nacionaes, menos nos annos de guerra, porque 
nesses tem uzado os Hespanhoes dos nomes dos nossos ne
gociantes, estabcllecidos nas Praças do Rio de Janeiro e 
Bahia, aonde remetem as carregaçoens, para serem baldea-
das em Navios Portuguezes, que as conduzem ao Tejo, 
donde sahem para os destinos, que lhe assignaÕ os Pro
prietários. Os gêneros que importava o Rio da Prata 
eraó açúcar, agoa ardente canna, cafTé, arroz, tabaco em 
tolha, mandioca; artigos de luxo trabalhados em Madeira, 
cm metaes, e pedras preciozas ; estas eram as produçoens 
indígenas d'America, que importavaõ os Hespanhoes, 
deixando Rios de Prata, que aumentavaõ nossa navega
ção, nossa cultura, e nossa industria.* Como os gêneros 
da Índia, das nossas Fabricas, e do nosso commercio Eu
ropeo andaõ em uma relação de que fui author, e remetti 
ao Ministério, que a mandou imprimir debaixo do nome 
Inglez, escuzo de fazer uma longa nomenclatura de fazen
das de algodão, linho, e lãa, que os Hespanhoes, importa
vaõ de nossos portos Americanos, ou lhe levamos a 
Buenos Ayres ; fazendas, que tendo deixado grandes direi, 
tos na caza da índia, no Consulado, nas Alfândegas do 
Reyno, e Brazil,t tendo feito a carga dos nossos navios, 

* No officio em que remeti a relação dos gêneros de lãa, algodão, 
seda, e linho, que as Colônias Hespanholas importavaõ pelo Rio da 
Prata, mostrei por extenso as utilidades deste commercio, e o modo 
de o fazer: em quanto esta Capital existir no poder dos Inglezes, 
devemos considerar nella ura novo mercado aberto para os nossos 
vinhos, sem lembrança de previlegio exclusivo para a Companhia do 
alto Douro, porque alem de odiozo, hé prejudicial á cultura, e la
vradores. 

t Em um dos annos passados dois navios da mesma caza levaram 
era moeda Hespanhola do porto do Rio de Janeiro quatro centoi, 
e quarenta contos; ambos entraram, e sahiraõ nos mesmos dias, cora 
a demora unicamente de vinte: nesse anno vi cazas cheias de quan
tidades extraordinárias de surroensde prato Hespanhola, que parecia, 
que as minas d'aquella parte do Mundo tiahaõ emigrado para o Rio 
Je Janeiro. 
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tiravam enormes sommas de prata, que faziaó á mais de 
oito annos o fundo das nossas negociaçoens Aziaticas. 
Todas estas utilidades acabaõ com a conquista, que fez a 
Inglaterra da Capital dos Estabelicimentos Hespanhoes 
no sul:* ella lhe dará as suas, e alheias produçoens de 
commercio, industria, e lavoura, á excepçaõ do assucar, 
tabaco, agoa ardente de canna, arros, calfé, por estas utili
dades de único interesse das Colônias, seus portos seraõ 
cheios de navios Inglezes, com arribadas affectadas, ven
dendo em todos elles ricas, e importantes facturas. O 
estado comparativo do rendimento das Alfândegas Portu
guezas mostrará esta verdade. 

Como hé impossível aos Hespanhoes (fallo d'aquelles 
de terra dentro, e que estaõ ainda no antigo senhorio) fa
zerem seu commercio pelo Rio da Prata, durante a guerra 
actual, hé portanto necessário abrir-lhes caminho cm toila 
a extençaõ de linha divizoria das possessoens Portuguezas, 
e Hespanholas ; e como pela distancia hé difícil o trans
porte por aquelles pontos, em que a Linha toca as Capi
tanias de S. Paulo, e Matfo Grosso; hé sem duvida que 
o Rio Grande lhes fornecerá os gêneros Americanos do 
Meio Dia, de que necessiíaõ: mas paia isso hé precizo 
facilitar os caminhos de terra, visto que as nossas embarca-

"* Esle hé o momento de fazer executar rigorosamente o Alvará, 
que prohibe a esúala pelo Rio tle Janeiro aos navios, que navegara 
para a Azia ; faltando a prata Hespanhola o capital das negociaçoení 
Aziaticas ha de ser em ouro das nossas minas era pó, em barra, era 
moeda, em diamantes; coiza nova, mas verdadeira; todo o Nego
ciante sabe o lucro do ouro u'aquelles tres estados; no primeiro 
lucra o quinto, e mais doze por cento, que deixa de perder na fundi
ção por cauza das impuridades do mesmo ouro ; mais tres por cento 
do valor em que o recebe; no segundo ganha sette por cento ; no 
terceiro o lucro hé o do costume : estes saõ os verdadeiros prejuízos 
da escala, e naõ os que representou a Meza da Inspecçaõ, e metira-
rarn o citado Alvará. 

VOL. XIY. No. 81. 2 e 
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roens naõ podem passar pelo Rio da Prata, e peto meio 
das Esquadras lnglezas. Os caminhos de Viamaõ, e 
Santa Victoria, ao Sul de S. Paulo, e Minas; os de La
cuna, e Santa Catharina, o Rio Pardo, e todos os que ae 
perdem na Alagoa dos Paios, o Rio Grande, devem ser 
os Cnnacs da exportação dos nossos gêneros, e da importa
ção da prata Hespanhola : entendaõ-se muito embora as 
duas Cortes, (como hé necessário á de Hespanha para re
tirar seus cabedaes por nossa via) ou seja o commercio 
clandestino tolerado, pois de qualquer forma hé vantajozo. 
Taõ bem o raaÍ3 interessante ramo da nossa industria Na
cional acaba, quero dizer a pesca do Balleia.* Os In
glezes, sem terem um porto nos mares do Sul, hiaõ todos 
os annos fazer a pesca com dez, e mais navios, destacados 
em diferentes pontos de toda aquella Costa ; pescavam, e 
faziaõ o azeite no alto mar, evitando as Costas, por ser 
a pesca no Inverno daquellas partes ; deixando por essa 
cauza grande espaço aquelles cetacios para passarem junto 
das armaçoens da nossa pesca sedentária : Senhores do Kio 
da Prata, e com um porto Nacional, a sua pesca fica com 
as commodidades da nossa, e sendo mais ao Sul, o peixe, 
que busca as Costas, e Anseadas por achar abrigo, agoa 

* Merecem ser lidos os requerimentos, votos, e rezoluçoens da 
.Junta da Real Fazenda do Rio de Janeiro, na occaziaõ, em que ciuco 
das maiores cazas de Commercio d'aquella cidade, se oílereceram para 
fazerem uma Administração, interessada com a Fazenda Real ria 
pesca de Ballcias, approvada pela sabia, e providente ley, que extin-
guio o contracto da mesma pesca, e do Sal. Sociedade, que naõ teve 
efFrito por motivos parciaes, que deram cauza a demora darezoluçaõ 
tia Corte; de tal forma que quando chegou a Real Aprovação, os 
Negociantes que tiuham proposto a Sociedade a naõ poderam aceitar • 
tal hé a desgraça da Fazenda Real quando há paixaõ nos que ad-
tninistraõ, ou ignorância nos Reaes Interesses; isto sucedeo na mesma 
occaziaõ em que a maior parte dos Deputados da Junta foraõ illudt-
doscom a perspectiva de uma Companhia, que se offereceo para a diU 
pesca, e que ja mais podia realizar suas condiçoens. 
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mais quente, e sustento, passa primeiro á vista da Colônia 
Zngleza he pescado, ferido, ou a fugentado. 

Continuo a fallar em commercio, e cultura, porque hé 
a única arma cóm que podemos offender, e deffender-nos 
de nossos novos vizinhos, e porque taõbem saõ poucos os 
Nacionaes, que examinaõ, ou couhecem negócios desta 
natureza pertencentes á America, por li irem á elia tomar o 
ar, ou buscar dinheiro.* Parece necessário, visto faltar-
nos de futuro a maior parte da prata da Colônia de Bue
nos Ayres para o commercio da Azia, que busquemos 
novos recursos para sahir a menor quantidade possivel de 
oiro, que se vai sepultar no fatal negocio da índia. Ex
aminemos portanto os gêneros de exportação, que pode
mos mandar da nossa cultura para a Azia, e se podem 
fazer um equivalente dos que importamos : quaes saõ estes 
para o consumo Nacional, ou para os mercados da Eu
ropa, ou para as nossas Feiras d'Africa; para em ultimo 
resultado vermos, se aumentando aquelles, diminuímos os 
últimos : averiguando ao mesmo tempo quaes saõ os que 

* Héde lastimar, que a maior partedos Governadores, e Ministro» 
despachados para o Brazil, cuidem só em tractar os habitantes deste 
benéfico paiz com dispotismo, despojando-os de todo o seu ouro, o 
que percam de vista a felicidade d'estes, e os interesses da Real Coroa, 
e Fazenda. Grandes males, precizaõ de grandes remédios; se os So
beranos de Portugal tivessem castigado exemplar, e publicamente um 
Goverador, e um Magistrado pelos criminosos excessos practicados 
durante a administração da Publica Authoridade no Brazil, certa
mente naõ teríamos visto a repetição de tantos attentados contra a 
humanidade, nem mesmo contra os Direitos da Soberania. -Com 
tudo há nestas duas classes alguns, que podem servir de modelo em 
todo o sentido aos empregados nestes importantes lugares: bastará 
intticar entre os primeiros ü . Diogo de Souza, que governou Mora-
çambique, e Maranhão, e Caetano Pinto actual Capitão General de 
Pernambuco ; entre os segundos, Joaõ da Cunha Sottoraaior, e Joaõ 
Ignacio da Silveira, um Intendente do Ouro, e o outro Fiscal dos 
Diamantes em Minas Geraes no Go-verno de D. Bernardo de Lorena. 

2 E 2 



220 Miscellanea. 

cmpregaõ no-sos novos vizinhos para diminuírem o repre
sentativo metal no seu commercio de índia em índia, para 
o Sul dY-sta, ou para a China. 

Todos sabem que o vinho seco da Ilha da Madeira, tem 
crande extração nas Praças em que os Inglezes commer-
cêam, por tanto parece que nós o devemos levar, e vender 
excluzivamente na Azia. Naõ approvo jamais o monopó
lio ; mas quando vejo os egoístas Inglezes quererem, e as
pirarem ao commercio universal, adopto, para lhe obstar, 
meios que reprovo.* Uma Companhia, que fizesse aquelle 
commercio d'índia, seria talvez capaz de comprar exclu
zivamente o vinho da Madeira: sabe-se o prudueto an
nual, o preço, o consumo, para se obstar ao abuzo da com
panhia cm prejuizo dos lavradores; comolavrador do Alto 
Douro sinto, e mal conheço o remédio. 

Outro gênero de commercio para o Sul da índia, portos 
clTndiaem índia, e China, hé o AnfiaÕ.t Os Inglezes fazem 
d'esta droga o mais bárbaro monopólio ; só a companhia o 
pode comprar para o vender com excessivo lucro aos que 
commercêaõ nos citados portos; na China principalmente 
tem o maior consumo a pezar da prohibiçaõ. Porque 
cauza naõ furemos d'esta droga um objecto de cultura no 
Brazil ? Eis aqui dois equivalentes do ouro, que por nossa 
omissão, ou ignorância desprezamos, e que podíamos ex-

-* Portugal pode considerar-se entre Sylla, e Carybdes: a França 
hé saa inimiga declarada ; e deve desconfiar sempre de quem a go-
jeriia, porque hé capaz dos maiores attentados: a Inglaterra naõ hé 
sua amiga ; paraüzalhe o commercio, e acha todos os meios lícitos 
j ai a alcançar os seus Uns; e a pezar da sua antiga aliiança hade co-
anetellos quai.do lhe convier. Qual éra a sua amizade ja vimos no 
Trai lado de Paz de Amiens; e na occupaçaõ da Madeira pelo Gene
ral Chutou. Um inimigo descuberto hé menos temível, que o oc-
culto. 

-f Vide Trat de de Commercio de índia em Índia era Francez. 

Vide Acde sou Commcrciul cm Inglez. 
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portar com vantagem. Examinemos os que importamos, 
c se podemos diminuir suas qualidades, o quantidades, e 
havellos sem perda de fundo metálico ; a canella, pimenta, 
cravo, nós moscada, podem, tanto que forem cultivadas 
no Brazil, evitar as grandes sommas com que as compra
mos, e até dar grandes utilidades na sua venda em toda a 
Europa ; era porem necessário assignar um prêmio ao» 
Plantador, que mostrasse legalmente ter recolhido certo 
pezo de cada uma destas drogas taõ úteis, e valiozas. A 
America Meridional faz prosperar todas as plantas Aziati-
cas ; temos juo exemplo na limitada cultura da canella, e 
pimenta, alem de outras ; mas desgraçadamente estes im
portantes objectos apenas tem merecido a attençaõ da cu
riosidade, do luxo, e das sciencias naturaes: seria neces
sário, que o nosso Magnânimo Principe determinasse prê
mio ao cultivador, c ordenasse a despeza para se buscar 
pelos meios mais eficazes, e commodos, o cravo, c noz mos
cada. Os nossos vizinhos Inglezes tendo na próxima guer
ra tomado Tcrnate, uma das Ilhas Molucas, e temendo 
restituilla na paz, fizeraõ conduzir em tres Fragatas as 
plantas úteis tia dila Ilha para a tle Pulopinham, aonde 
tem prosperado maravilhozamente. O calfé, c outras 
plantas climatizadas no nosso Brazil, tiveram os mesmos 
principios ; e saõ incalculáveis as utilidades que hoje daõ 
ao Estado : ellas devem animar a fazer a despeza com ou
tras de igual, ou maior proveito, e necessidade : * tal hé 

' Tem-se tentado inutilmente a cultura do linho canhamo no Rio 
Grande, e prosperando muito bem sua cultura naquella Capitania, os 
seus lavradores deixaõ de o cultivar pelo temor de que lho tomem 
para a F'azenda Real, c lhe paguem com documentos de divida, co-
"10 aconleceo com o anil, de que ainda hoje se devem grandes som
mas. A cultura pela Fazenda Real hé muito ruinoza ; calcula-se a 
receita com a despeza, conhecer-se-há qiie fita mais barato em Lis 
boa o melhor linho de Riga, tio que o do Rio Grande; pede a eco
nomia que íiaalize tal administração ; pede a politica que se animen 
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a guerra que devemos fazer aos nossos vizinhos ; logo que 

formos mais diligentes naõ o* podemos temer pela cul tura, 

porque temos a natureza, c o clima a nosso favor. Saõ 

necessárias comtudo algumas providencias legaes, que in

fluem grandemente na segurança, e cultura tia Capitania 

do líio Grande : fallo do augmento da população, e da 

boa divizaõ das terras, que se derem por Sysmaria. 

Quanto á primeira, a população tem sido, ou com Cazaes 

tirados das Ilhas dos Açores, ou com officiaes, e soldados 

que passaram nos Regimentos, ou com Mestiços de Brancos 

e Negros com os Indígenas, ou por desterrados por crimes 

sem infâmia : Os primeiros saõ os Patriarchas da Colônia, 

bons trabalhadores, cultivadores intclligentes, muito fieis, 

muito socegados, bons soldados de linha os filhos, elles 

bons Milicianos para defenderem a sua Pátria ; a raça, eo 

clima faz ali homens Colossaes. Os segundos elles, e fi

lhos máos cultivadores, mais luxo, mas excellentes defen

sores do Paiz. Os terceiros, e quartos cornos defeitos que 

tem cm todos os Paizes os indivíduos sem educação ; com 

tudo com muito prestimo na defeza, e pouco ociozos. 

Como a primeira Classe hé a única que se pode augmen

tar, sem os socorros da Natureza, fallarei d'ella. Quatro

centos Cazaes tirados das Ilhas dos Açores, era uma Colô

nia preciosa; sendo porem necessário, que o Estado os 

os Plantadores do linho com algum Privilegio, e com a liberdade de 

fazerem á seu arbítrio cordoarias; serem de piassaba, ou de linho 

naõ lhe muda a condição de fabrica .- com as desta natureza podem 

ftcar no Reino, e Colônias mais de dous milhoens, que por este artigo 

correm para o Norte: e hé mais útil esta riqueza em nossos Nacio

naes, do que nos Estrangeiros: a absoluta prohibiçaõ das Fabricas 

nas Colônias deve unicamente restringir-se aos gcueros de luxo, e 

jamais aos de uma necessidade absoluta ; como se entende da licença 

que S. A. R. foi servido conceder as Fabricas grosseiras do tecido de 

Algodnjõ : esta intelligencia deve ser extensiva ás Cordoarias, em 

qae há certamente maior interesse publico. 
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ajudasse nos primeiros tres annos, e socorresse tanto que 
chegassem ao seu destino : elles tem sido mais desgraça
dos, que os escravos da África ; abandonados nos portos 
do Rio-de-Janeiro, aonde foraõ conduzidos nos navios 
(por naõ haver n'esse tempo navegação directa) sem caza 
semsusíento, sem meios, imploravam a caridade Christaã 
ou mendigavam protecçocns em quanto naõ passavaõ ao 
seu destino, aonde hiam encontrar a mesma desgraça, pri
meiro que se lhe desse uma Sysmaria, ou arrendassem aos 
ja cslabcllccidos um bocado de terra, que trabalhavam por 
suas maõs: conhecido o mal, he fácil o remédio, que lhe 
deve applicar um Governo illuminado. Quanto á divi
zaõ das terras hé necessário executar a risca de futuro as 
ordens, e Direito Provincial das Sysmarias : * Elle tem 

* Hé impossível ao Vice Rey, aos Governadores do Brazil, e ao* 
que respondem nos requerimentos das Sysmarias conhecerem se saõ', 
oa naõ verdadeiros, legaes, e legitimos. o Vice Rey segundo direito 
provincial, manda responder as Câmaras do local em que se pedem as 
Sysmarias, informa o Chanceller como determina o mesmo direito ; 
este tira tres testemunhas, e manda responder o Procurador da Co
roa, e Fazenda : as Câmaras compostas de boa gente, respondem de 
tirdinario pela afirmativa ; as testemunhas juraõ o que naõ sabem, 
nem viraõ ; a resposta do Procurador da Coroa, e informação do 
Chanceller recahe sobre o que as Câmaras, e testemunhas disseram ; 
a Sysmaria hé finalmente concedida a um individuo, que tem dua', 
tres, e mais, em quanto outro transportado, muitas vezes contra sua 
vontade, das Ilhas dos Açores paro o Rio Grande, que pode ser um 
bom Colono, e q u e j a hé intelligente cultivador, fica, ou plantando 
etn terras a Iheias, pagando renda de seu trabalho, ou abandonado 
n'aquelles imensos campos á sua desgraça, e má fortuna. Cirn 
terrcuo sem Proprietário hé um dezerto; tendo-o, e naõ culti
vando hé o mesmo; isto succede ao que tem muitas Sysmarias; ho
mens sem propriedade saõ errantes, vagamutulos, salvagens, ou bár
baros ; a reziclencia, e a propriedade saõ os caracteres distinctivos do 
Cidadão: o habitante naõ proprietário, ou o proprietário naõ culti
vador por si, ou seus Feitores hé um estrangeiro na própria Pátria, 
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sido illudido, e fraudado por muitas maneiras; a distancia 
ôo Rio-de-Janeiro, embaraçava que os Vice Reys, e os que 
elles ouvem para concederem as Sysmarias, podessem ave
riguar a verdade das suppiicas ; por isso há proprietário de 
tres c mais Sysmarias que naõ viram, e nem cultivara ; era 
quanto excellentes Colonos arrendam terreno para fazerem 
a riqueza do Paiz : estes erros nascerão taõbem dos Go
vernadores Subalternos do Rio-Grande informarem as 
suppiicas dos officiaes, que se estabclleceram, e pediram 
Sysmarias em seu nome, de suas Mulheres, de Filhos, e 
Irmaõs, &c. o que as leys prohibem ; mas como hé peri-
gozaa emenda d'estes defieitos illegaes, no tempo prezente, 
os cazamentos, e divizoens de herauças emendarão com o 
tempo esses erros. 

Hé necessária a venda dos Próprios, que ali estaõ incor
porados na Coroa por dois motivos; * Io. porque toda a 
Administração hé deffeituoza, e prejudicial o arrenda
mento ; tendo S. A. R. mais utilidade nos Dizimos, e 
Quintos, que uma boa cultura lhe pode pagar : 2°. porque 
os compradores saõ outros tautos novos Colonos, e o preço 
paga alguma parte da divida antiga da Capitania. As 
Fazendas, que excederem a tres legoas, que as ordens de
terminam para as Sysmarias do Continente devem ser divi
didas, quando se mandarem vender; e tantas mais subdi-
vizoens tanto maior numero de cultivadores, melhor cul
tura, e maior preço. Nos gêneros de industria hé mais 
tlificultozo rivalizar nossos novos vizinhos, mas por isso 
naõ deixarei de mostrar ao longo um Pliarol, ou um delí
rio, e sonho, f Postos de parte alguns escrúpulos Reli-

hé um inimigo íTella: o modo de evitar a desordem pelo que per
tence ao passado ignoro-o, ou naõ hé para o tempo prezente, por ser 
necessário diminuir, enaõ multiplicar embaraços, desordens. 

* II á dois Decretos para o Reino, devem ser extensivos ao Brazil. 

i Depois d e t e r feito esla Memória, cm 10 de Novembro, vinha 
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giosos, olhemos por um instante para os adoradores pací
ficos de Birma, de Brama, de Vitsnou ; a sua moral hé 
doce, os seus costumes puros, e innocentes ; o seu trabalho 
necessário para o commercio da África : duas Colônias ti
radas das Costas Malabar, e Coromandel, transplantadas 
as férteis margens do Rio Doce, entre Rio-de-Janeiro e 
Bahia; sem Director Magistrado, que aplica o Codio-o 
nem Militar, que uza do arbítrio, nem Ecclesiastico, que 
fulmina censuras, era uma aquiziçaõ importante ; ella va
lia mais que nossos Estados de índia prezente: mas dei
xemos ao tempo o que excluzivamente lhe pertence. 

Como Magistrado naõ devo fallar em guerra, mas falta
rei como vassallo fiel, a pezar de ter bons exemplos de 
muitos que escreveram d'ella, ou a fizeram com muita dis
tineçaõ: Machiavelo era Magistrado, e fez um Tractado 
de Tática, talvez o primeiro neste gênero; D. Antonio 
Luiz de Menezes 1°. Marquez de Marialva tirado dos Tri
bunaes do Reyno, foi General victorioso no Alemtejo, ga
nhou duas batalhas, e salvou o Reyno ; o prudente, e bravo 
Moreau foi Advogado : Patriotismo, amor da gloria, des
prezo de própria vida, boa cabeça, e boa vontade faz um 
bom General. Ná ultima Guerra Colonial o Governador 
de Matto Grosso Caetano Pinto, que acabava de ser Magis
trado, fêz tal defeza na sua Capitania, atacada por forças 
superiores Hespanholas, que as obrigou a retirar vencidas ; 
e nesse tempo perdemos Olivença, e a reputação das nossas 
Armas : naõ obstante os exemplos fallarei somente como 
conhecedor do paiz, em que se deve fazer a guerra, no cazo 
de a haver algum dia com os nossos vizinhos ; dos meios 
que há para ella; dos recursos de que se pode valer a 
colônia a respeito de subsídios de gente, ou recrutas ; dos 

Gazeta Ingleza N°. 176, de 19 de Dezembro, de 1806, posto em pra

tica este projecto com duzentos Chinas transplantados ca Ilha da 

Trindade pelos Inglezes. 
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costumes, e usos que podem concorrer para se defender a 
capitania, e offender o inimigo, tirando proveito de ho
mens, que até o presente naó foram empregados; c final
mente das providencias necessárias para embaraçar de 
futuro o disgosto da tropa, e crear energia, e patriotismo 
em seus officiaes. Digo pois que a capitania do Rio-Grande 
mudando de vizinhos, mudou de inimigos ; que estes cos
tumados avencer no mar, e arrostar impávidos os elemen
tos, saõ mais terríveis doque os antigos, que faziaó a parada 
de capote, na frente do palácio do seu Governador, assim 
como a tropa do Papa debaixo de chapeos de soL Já se 
vé qual seria a disciplina d'esta tropa, a sua enero-ia e 
valor a rechaçar o ataque dos Inglezes : ella via os seus 
officiaes na parada uzando du comodidades da poltronaria-
merecendo por essa cauza o conceito de nimiamente acau-
tellados. Aboa vontade da tropa nasce sempre da confi. 
anca, que faz de seus commandantes ; se estes naõ temem, 
se a naõ desamparam nas oceasioens perigosas; se saõ ex-
pectadores activos de seus feitos ; se premeaõ, ou castigaõ 
as acçoens de valor, ou cobardia; se vigiaõ que lhe naõ 
falte o sustento, e vestido, naõ pode tal tropa ser vencida: 
assim usavam os cônsules Romanos, assim usam os £*eneraes 
Francezes. Nos campos do sul aonde se vê nascer o sol, 
e pôr no occidente, que mal alcança a vista, como diz o 
mesmo General Beresford na sua carta d'officio de 2 de 
Julho, fica quazi sem exercicio a tática de gabinete: ali 
naõ há lugares fortificados que tomar; naÕ há montes que 
subir ; naõ há desfiladeiros que passar; há campos con
tinuados, rios izolados, poucos bosques, há muitos sitios 
pantanozos invadiaveis ; em muitos mezes de marcha, hè 
quanto achou o exercito Portuguez, e Hespanhol avan
çando unicamente para atacar os rebellados das missoens 
Jezuiticas, se hé que o estavaõ; como consta do diário 
feito por ordem do grande Conde de Boubadella Gomez 
Freire, general do exercito Portuguez; portanto parece, 
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que a tropa que fizer maiores marchas, ataques inesperados 
surprezas imprevistas, será sempre vencedora: esta tem 
sido a guerra, que nos tem afastado, ou avizinhado há 
muitos annos da linha divisória das duas colônias. A 
cavallaria, e artilheria á cavallo saõ as armas, que parece 
satisfazerem melhor ao seu fim, e necessárias a guerra 
offensiva, e defensiva d'aquelle paiz.* A que existe Indí
gena hé a melhor possivel. Homens costumados á lono-as 
marchas de vinte e mais legoas, tocando diante dos corpos 
a cavalhada, que ha de servir para as mudas, faz ataques 
inesperados, e repentinos. A maior parte d'estes caval
leiros faz exercícios, e lingeirezas a cavallo, que parecem 
sobre naturaes ; a Corte vio, e admirou há annos as genti
lezas de Rafael Pinto Bandeira, coronel de draeoens. 
homem summamente nutrido, e de idade, mas de uma 
agilidade incrivel: os arreios á moda do paiz, saõ de uma 
simplicidade extraordinária, de pouca despeza, e mais 
cômodos para a liberdade do cavalleiro assim como menos 
pezados ao cavallo, a que daõ o nome de lombilhos ; nelles 
trazem o coxinilho, que serve de excellente cama ao ca
valleiro, e o capote a que daõ o nome de ponche, que tem 
a figura de uma casula, agazalhando o peito, e costas do 
Soldado, e deixando lhe os braços livres para todas as ac
çoens : alem das armas ordinárias uzam de uma offensiva, 
para a qual naõ hé necessária forja; naõ erra ja mais a 
pontaria, ou o golpe ; uma corda, que fazem de couro de 
boi, com um laço em uma extremidade, com a outra preza 
ao lombilho, hé arrojado na carreira por um d'estes caval
leiros a distancia de trinta passos com a velocidade de 
bala, e cora a mesma hé seguro, ou arrastado o objecto la
çado : O Sargento Mor Nobrega foi desgraçada victima 
d'esta arma. A remonta da cavallaria hé obra de poucos 

* Em parte alguma do mundo se vê um soldado miliciano de ca
vallo, com quatro praças suas, próprias para o serviço da campanha 

2 F 2 



228 Miscellanea. 

dias, aonde os cavallos saõ innumeraveis, e taes os caval
leiros. Eisaqui a tropa, com um completo regimento de 
infanteria, que deve defender a colônia do Rio Grande de 
seus novos vizinhos. Hé portanto necessário, que naõ 
mandem, nem do Reino, nem das outras colônias, officiaes 
para aquella tropa ; elles disgostaõ os que lá servem, enaõ 
prestaõ para couza alguma, principalmente na cavallaria, 
aonde servem de objecto de rizo os que tem sido mandados 
para aquelles regimentos. Há um decreto, que determina 
isto mesmo para todos os regimentos d'America ; seria 
muito justa, e necessária a sua perfeita execução. Co
nheci officiaes d'aquella tropa, mandados para ella por 
castigo de delictos, ou por incapazes; outros com o fim 
de serem adiantados, preterindo os que serviam digna
mente n'aquelles corpos, e com exercicio em differentes 
destinos na distancia de mais de trezentas legoas, tolhendo 
o passo aos que gradualmente deviam subir aos postos por 
6eus grandes serviços, e campanhas, que valorozamentc 
fizeram. Há, alem dos regimentos de linha, e milicias, 
homens de que se pode fazer grande uzo, e tirar muitas 
utilidades em tempo de guerra: todas as fazendas tem 
assalariados, a que daõ o nome no paiz de capatazes, e de 
pioens aos subordinados d'estes; uns, e outros saÕ uma 
raça de homens atravessados, mestiços de brancos, índios, 
e Negros, de cores, e figuras espantosas; saõ furiosos, bár
baros, e cruéis; saõ assassinos de profissão, e costumados 
a matarem, e verem matar milhares de gado, suas almas 
fazem-se insensíveis, e duras; quando naõ tem Amo, vivem 
á discrição, roubaõ, e mataó o gado, que pasta nos campos 
neutros entre as duas colônias; andaõ sempre a cavallo, e 
saõ os primeiros conhecedores d'aquellas vastíssimas cam
pinas ; eis aqui um digno presente para quem inquietar 
nossas possessoens, de que se pode lançar maõ, quando tor 
necessário ; tudo tem seu presumo havendo habilidade, 
e arte para se aproveitarem os recursos, que se aprezen-
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taõ.* Os Escravos dos habitantes do Rio Grande saõ 
outros tantos Cavalleiros: estes Colonos Nômades naÕ 
compraõ Negros de mais de dez annos, para os ensinarem 
a passar ávida a cavallo. 

Para que a Tropa experimente a Magnificência do seu 
Benigno Principe, hé necessário que o Governador do Rio 
Grande tenha a Patente de Capitão General, e só com 
aquella dependência do Vice-Rey, que tem os Capitaens 
Generaes das mais Colônias. Como pode o Vice-Rey do 
Brazil fazer as observaçoens justas nas Propostas dos Co
ronéis, se elle naõ conhece os officiaes, seus prestimos, suas 
capacidades, seus serviços, nem mesmo a moralidade, e 
paixoens dos Coronéis ? As Provincias do Reino, e ainda 
as Praças do Brazil saõ comprehensiveis ; mas do Rio de 
Janeiro para o Rio Grande hé esse conhecimento impos
sível : seria mais fácil governar o Vice-Rey S. Paulo, Mi
nas, e Goiaz,t (como ja aconteceo) do que o Rio Grande; 

* Portugal naõ era maior no Reynado do Senhor Rey Dom Joze, 
nem tinha mais recursos do que prezentemente ; estava porem á testa 
do Ministério um grande politico, que conhecendo os recursos do seu 
Paiz, soube rebater o orgulho, e ousadia dos Gabinetes mais domi
nantes da Europa, e desconcertar seus ambiciozos, e pérfidos planos-, 
se este Ministro d'Estado existisse em taõ calamitoza época ao lado 
do Príncipe Regente de Portugal, este talvez se naõ visse em circun
stancias taõ criticas ; e pode ser o tivesse j a aconselhado a firmar 
para sempre a sua Corte no Brazil, aonde pode desprezar o Dispotis-
mo Continental, e cohibir o Marítimo, aproveitando, e servindo-se 
d'aquelles meios, e poziçoens, que a Natureza offerece ao Soberano 
de taõ vasto Império. Se algum dia se realizar este projecto, e ap
parecer um Marquez de Pombal, o Senhor do Brazil, poderá, quando 
quizer, dar a ley do commercio das quatro partes do Mundo. 

+ Gomes Freire de Andrade governou, viajando continuadaruente 
com uma actividade infatigavel, o Rio de Janeiro, Rio Grande, 
S. Paulo, Minas Geraes, e Goiaz ; hé verdade que todas estas Capi
tanias estavam Da sua infância, a população era menor duas terças 
partes • mas hé verdade taõ bem, que elle foi á todas as Capitanias 
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para aquelles a communicaçaõ, e conrespondencia pode 
ser diária, para este hé de monsaõ.* Seria mais acertado 
o Governo da Estremadura nas Ilhas dos Açores, do que 
o do Rio de Janeiro no Rio Grande : o Governo de meia 
dúzia de Ilhas hé muito limitado até pela natureza; 
aquelle naõ tem limites, seus vizinhos saõ seus inimigos, e 
seja na paz, ou na guerra, tudo hé differente, local, com
mercio, administração, clima, usos, e costumes. 

Se os Hespanhoes conservarem a margem do Norte do 
Rio da Prata, e ficarem por conseqüência intalados entre 
nossas possessoens, e a conquista Ingleza, pouco poderemos 
temer de huns, ou de outros, em quanto se naõ unirem • o 
que parece impossível, examinados os interesses politicos, 
e caracter Nacional das duas Naçoens, ou Potências; os 
Inglezes desta forma ficam sem rellaçoens com a nossa Co
lônia ; e os Hespanhoes mais nullos do que eraõ antes; 
até julgo de justiça, e de futura segurança, exigir agora a 
execução dos antigos Tratados de Limites, e a restituição 
da Nova Colônia do Sacramento, pois que a margem do 
Norte do Rio da Prata deve ser a nossa divizaõ natural, 
até pelo direito da primeira conquista ; que só por erro de 
historia se pode sustentar a opinião contraria. 

do seu Governo: que examinou, conheceo, e ordenou todo os inte
resses públicos, e particulares, sobre diamantes, ouro, cultura, divi-
zoens de Capitanias, e Comarcas, finalmente de marcação de limites 
entre Portugal, e Hespanha: tinha a grande arte de conhecer os 
homens, de os ouvir, e servir-se de seus talentos, e prestimos; por 
essa cauza foi sumamente feliz no espaço de vinte e nove annos de 
seu Governo. 

* Quando os Hespanhoes conquistaram a Colônia do Sacramento» 
o avizo do ataque chegou com mais de um mez de demora ao Rio 
de Janeiro ; e quando foi o soccorro passavam de cinco mezes, e ja os 
inimigos estavaõ Senhores delia; isto naõ aconteceria sem duvida 
alguma, se o Rio Grande de S. Pedro tivesse um Capitão General in
dependente do Governo do Rio» ma» a dependência de Tropas, 
dinheiro, ordens, e Officiaes fêz a sua perda. 
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Como naõ basta ter um exercito de homens, se faltaõ os 
meios de sustento, soldo, vestido, armamento, e hospitaes, 
hé por tanto necessário que eu os mostre, alem da economia. 
Parece-me, que hé mais útil á um Estado nao ter Tropa, 
do que tendo-a naô lhe pagar : o Soldado, que naõ espera 
honra, quer soldo, e vestido ; se lho naõ daõ vai augmentar 
o numero dos inimigos, ou serve sem vontade, nem inte
resse. Em um clima feliz, aonde a Natureza naÕ está 
pancada de produzir, hé pouco dispendiozo o sustento de 
uma tropa, qualquer que seja o seu numero ; a Natureza 
trabalha mais que o homem ; dos vastos campos nascem 
fructas, e animaes, que o sustentaõ ; para toda a parte que 
se mova o Exercito encontra gado ; a dispoziçaÓ com tudo 
pode ser menos dispendioza, se adoptarmos, no que for 
applicavel, a theoria da Administração Militar de Morin, 
pouco há que temer da fraude dos Commissarios, ou da 
falta dos gêneros ; uma, e outra de terríveis conseqüências. 
Como o sustento naÕ constitue unicamente a despeza de 
uma tropa, hé portanto precizo lançar uma vista sobre as 
rendas publicas, para examinarmos se ellas podem com a 
despeza, e qual esta poderá ser, attendida a receita, para 
se evitar a divida ja monstruoza por falta d'estes exames, 
e do vicio da passada Administração.* Se eu estivesse no 

* Os Contratos dos Dizimos, e quintos do Rio Grande devem ser 
arrematados por Freguezias e naõ etn massa: a divizaõ das utilidades 
por muitos arrematantes faz maior numero de Colonos ricos, e evita-
se o monopólio, que tem feito até o presente meia dúzia de Negoci
antes na arremataçaõ d'aquelles Contratos, em prejuizo dos habi
tantes da Capitania do Rio Grande : e arremataçaõ d*aquelles Con
tratos, em prejuizo dos habitantes da Capitania do Rio Grande: a 
arremataçaõ por este modo augmenta vinte por cento ao menos; 
nem estes Contratos, nem outros do Brazil devem ser arrematados no 
Erário ; em tal distancia faltaõ os conhecimentos dos objectos con
tratados, faltaõ os concurrentes, pois que no Brazil naõ há pessoa 
alguma que queira fazer o preço dos Contratos para outros se aprovei-
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meu gabinete em Lisboa, tiraria dos meus escriplos, muito 
exactos nesta matéria, as noticias que se podessem dezejar 
para um calculo infalível de receita, e despeza ; mas como 
a minha necessidade, e falta de meios me fazhabitador dos 
rochedos da Serra da Estrella, direi o que a minha me
mória quizer. Antes da separação das Juntas da Ad
ministração da Real Fazenda das Capitanias do Rio 
Grande da do Rio de Janeiro ; separação feliz, quese deve 
ás minhas representaçoens, e que tiveram muita oppoziçaõ, 
sendo a mais poderoza, desinteressada, e judicioza a do 
Vice-Rey D. Fernando Jozé de Portugal, o mais virtuozo, 
e sábio Fidalgo, que tem passado ao Brazil, o modêllo dos 
homens de bem, e dos homens públicos : mas neste cazo 
ficou defeituoza a sua experiência, e vasta erudição: po
dem ver-se dos copiadores da Secretaria de Estado suas e 
minhas cartas de officio a este respeito, e da creaçaõ de 
uma Alfândega no Rio Grande: em uma, e outra foi 
S. A. R. servido conformar-se cora o meu parecer, e lo-**o 
veremos o rezultado. Digo pois, que antes da separação 
rendia a Capitania do Rio Grande quarenta contos oom 
pequena differença, sendo sua despeza de oitenta mais ou 
menos, tudo annualmente. Esta desigualdade procedia de 
dous princípios, ou de se ignorar pelos Deputados da Junta 

tarem d'elle ; sabendo por longa experiência que ha de ser preterido 
por utn arrematante de Lisboa: seria muito útil seguir-se invaria
velmente nas arremataçoens dos Contratos em massa, fazerem-se 
alternadamente um triennio no Erário de Lisboa, outro na Capitania 
aonde pertencessem ; desta forma jamais haveria lezaõ, ou conloio 
contra a Fazenda Real, ou contra o publico: pela arremataçaõ feita 
no Brazil sabia se, para servir de Bússola para outros objectos, se a 
população, industria, cultura, commercio tinha augmentado, segundo 
a diminuição, ou augmento do contrato arrematado; examinavaõ-se 
as cauzas dessa diminuição, emendava-se a prevaricação havendo-a, 
e oceorria-se pelo modo possivel aos prejuizos, ou embaraço»; bem 
certo que de seis em seis annos em um Paiz novo, e clima beneficio 
tudo augmenta, havendo Governo feliz, e legal nas Capitanias. 
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do Rio de Janeiro o valor exacto dos fundos, que produ
zia aquella renda, que consistiaõ em Contratos, officios, e 
Próprios incorporados por delictos, ou dividas á Real Fa
zenda, ou por naõ conhecer os meios de melhorar esses 
fundos para obter maior rendimento, nem as verbas de 
despeza inútil, ou estéril para a evitar, ou abolir ; o que 
tudo só bem se podia examinar no local aonde se arreca-
davaõ, e despendiaõ. O governador como era subalterno 
do Rio de Janeiro, com illimitada jurisdição sobre a 
tropa, pouco, ou nada lhe importava, que os rendimentos 
públicos fossem em augmento, ou diminuição ; nem mes
mo o podia saber, porque contratos, e officios eraõ arre
matados no Rio de Janeiro, aonde recebia os seus próprios 
soldos, e de onde lhe enviavaõ de tempos a tempos algu
ma quantia para se ratear, segundo seus vencimentos pelas 
folhas militar, civil, e ecclesiastica; recebendo cada uma 
a terceira parte annual: daqui nasce a divida passiva, 
contrahida em longo espaço de annos, de mais de qui
nhentos contos de reis, e quasi toda militar. Hé verdade 
que uma grande parte desta divida fica por pagar, pois 
calculada a vitalidade, uma tropa de vinte em vinte annos 
hé reformada, parte morta, parte impossibilitada; outra 
deserta, outra tem baixa ; e todos ou naõ tem herdeiros, 
ou necessidade para exigirem as quantias, que se lhe fica
ram devendo; e quando tenhaÕ uma, ou outra cousa, a 
satisfacçaõ tem encontrado taes embaraços, que aterrarão 
os credores. Ta se vê que a divida antiga do Rio Grande 
anterior á creaçaõ da sua Junta de Fazenda esta a cargo 
da do Rio de Janeiro, que administrava, arrecadava, con
tratava, c legalisava a mesma divida. Immediatamente 
que S. A. R. foi servido por effeito único de minhas re
presentaçoens, crear a Junta de Administração da Fazenda 
Real no Rio Grande, subirão os rendimentos da Capitania 
a um ponto naÕ esperado ; de quarenta contos passaram a 
oitenta; tudo augmentou de valor, contratos, officios, e 
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próprios ; diminuio-se a despeza inútil da Capitania. 
Em tres contratos arrematados por tres annos de 1805 a 
1S0S hé o seu rendimento 161:500.000. O estado com
parativo do rendimento actual destes contratos, que saÕ 
quintos, dizimos, e passagens de ViamaÕ, com os dos 
annos anteriores, fará conhecer o augmento só neste ar
tigo. O rendimento annual, que aceresceo pela creaçaõ 
d'Alfandega, por effeito taõbem da minha única represen
tação, no valor do anno de 1805, hé de 41:309.571 sendo 
todos estes ramos muito susceptíveis de augmento, que 
depende da habilidade, e desinteresse dos Administra
dores, ou Deputados da J u n t a ; * naõ se pode assignar, 

* A creaçaõ d'Alfandega seria mais útil á Fazenda Real, a cultura, 
e commercio dos povos da Capitania do Rio Grande, se fosse execu
tada por pessoa» muito iutelligentes de economia publica, para sabe
rem distinguir os gêneros, que pagando dez por cento fazem perder 
na lavoura, e no commercio mais de vinte, outros que paralizaõ 
estes dous ramos, ou abrem a porta ao extravio. Eu fiz a proposta 
da creaçaõ, mostrei os gêneros que deviaõ pagar direitos sem aquel
les riscos, qual devia ser o valor desses direitos; o que tudo se po
derá ver nos Registos da Secretaria d'Estado, e remetti ao Gover
nador, que fez a creaçaõ, o foral, e pauta d'Alfandega d'AngoIa, o 
mais análogo ao commercio, costumes, e usos de nossos tempos, com 
pequenas alteraçoens do local, que deverão adoptar aquelles estatu
tos, aproveitando assim o trabalho do sábio Governador d'Angola 
D. Miguel Antonio de Mello *. a pezar disso impuzeraõ naquella Al
fândega direitos, que naõ deviaõ existir, por exemplo no sal; por
que as carnes d'aquella Capitania fazem o sustento da escravatura do 
Norte ; ficando aquelle gênero mais caro por causa dos direitos, as 
carnes se corrompem, e periga a saúde, e vida da escravatura; por 
eonsequeucia !iá taõbem menos consumo no sal, menos sustento para 
o escravo, e o cultivador obtém d'elles menos trabalho, de tal forma 
que pelo lucro d'Alfandega neste artigo de 7:957.950 perderá a 
lavoura, e commercio o duplo que se podia esperar, se naõ eristisse 
essa ta ixa ; sendo certo que toda aquella, que afecta a lavoura, 
toca nos mais ramos d'esta, e do commercio. Os direitos no sal, 
que saõ prejudiciaes na Capitania do Kio Grande, Minas Geraes, 
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nem calcular, qual d«verá ser de futuro a renda de uma 
Capitania, que exporta por tres partes de sua importação; 
sendo esta de gêneros de luxo, aquella dos de necessi
dade. Por este esboço se conhecerá que a Capitania do 

Goíaz, e Matto-Grosso, saõ indifTerentes nas Capitanias de beira-
mar, e nestas naõ tem direitos alguns, eisaqui uma contradição des
graçada: naõ chamo direitos por exemplo um vintém por alqueire, 
qne a câmara, e povo do Rio de Janeiro impuzeram, para pagamento 
do ordenado do seu Governador, que importa annualmente, segundo 
minha lembrança, em déz contos. Nas Capitanias de beira-mar, 
aonde sabiamente se extinguio o contracto do sal, devia elle pagar 
os direitos como qualquer outra fazenda de importação, que fizes
sem o equivalente do rendimento do contracto, porque a liberdade 
na extinção delle, deo um gênero de mais ao commercio geral da 
naçaõ, e suas colônias. Sei que a taixa que lhe foi imposta no reyno 
hé importante, mas parece-me que ainda com ella se pode vender no 
Brazil por 5Ü0, ou 600 reis a mesma quantidade, que no contracto 
se vendia por 820 ; isto porem necessita de um calculo muito exacto 
no custo do capital do reyno, dos fretes, e despezas da carregação, 
e da venda por preço commum nos portos do Brazil, com attençaõ 
ás distancias em que os fretes variaõ : eisaqui outra prova de que 
naõ pode ser útil a legislação uniforme para todo o Brazil; o sal, 
que na Capitania do Rio Grande serve unicamente para a salga das 
carnes, nas Capitanias centraes hé da primeira, e indispensável ne
cessidade para o sustento de toda a qualidade de animaes, aves, qua
drúpedes, on reptiz; portanto os direitos que elle paga nos portos 
secos saõ oppostos a creaçaõ, e lavoura, e fazem perder as utilidades 
de ambos em prejuizo do commercio; por este artigo somente se 
conhecerá quanto hé necessário, e uti' mandar fazer as creaçoens 
por homens experimentados, e conhecedores dos paizes, que vaõ 
crear, e que naõ basta ter somente bons sentimentos: citarei uma 
prova da minha doutrina ; os Portuguezes, Inglezes, e Hollandezes 
olharam por muito tempo para o Cabo da Boa Esperança com o 
maior desprezo, e indifferença, até que no anno de 16"30 passou por 
elle \ ankesbek, cirurgião de um navio de commercio, o qual ob
servou sua importância, e clima, apresentando á Republica líollan-
deza suas observaçoens ; convencendo-se da gravidade dellas, man
dou ao mesmo Vankesbek por Governador, c creador d'aqueUa 

2 G 2 
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R i o Grande tem ja rendas proporcionadas ao seu estado 

de guerra , com a tropa propia tlVUa, que hé segundo sua 

população, a que se pode dispensar para os regimentos 

existentes, sem prejuizo da lavoura, commercio, artes, e 

oíTicios. Quando a necessidade o exige hé a mesma Ca

pitania auxilliada com tropas das v iz inhas , mas esta 

despeza pertence sempre ás Capitanias que auxüliam. 

Por tudo o que deixo dito se conhecerá qual hé a sorte de 

todas as colônias, e o perigo da may pátria, com o suc

cesso tle Buenos Ayres ; quaes os remédios geraes á res

peito do commercio, e cultura ; quaesos recursos para a 

consetvaçaõ do Rio Grande : temo comtudo unia propa

gação geral tle doutrinas subversivas, e desorganisadoras 

du ordem actual, que só poderá evitar-se com o maior 

cu idado na escolha de governadores, e magistrados 

Aiües de concluir pede o interesse do estado, que lem

bre um ponto, que mal se divisa na carta geographica do 

Brazil , c que hé da maior importância para a sua guarda, 

•segurança , e coninicrcio ; o que a Inglaterra, e Hespanha 

conhecem melhor do que nós, como esta ja mostrou. A 

i lha tle Santa Catbarina, na mais aprazível situação do 

mundo, debaixo do melhor clima, participando tios bens 

d'Ametic;>, África, e Azia, sem conhecer seus males, pode 

dar as leys á toda a navegação desde o Cabo de Santo 

Agostinho até o de H o m e , e Boa-Espcrança. A segu

rança da Capitania do Rio Grande, depende delia; con

tígua do lado do sul, e sem defeza por esta parte, qual

quer surprsza nesta ilha hé fatal aquella Capitania ; o seu 

commercio marítimo acaba, e o de terra com S. Paulo, e 

colônia, .segurando o bom successo da empreza em fazer executor o 
mesmo que tinha formado o plano ; certos alem disso, que há 
poucos homens de bem, ou illuminados, próprios para executarem 
de boa fé, com sabedoria, e intelligencia planos formados por ou
tros: esta reflexão hé de M'. jüu Prat nas tres Idades das Colônias 
Tomo 1*. folhas Oj. 
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Kio de Janeiro, fica na maior parte co i tado; com uma 

anseatla entre ella, e a (erra firme, aonde cabem com se

gurança as esquadras do mundo inteiro, pode ser a chave 

do commercio de todo o sul, ou para o proteger, ou para 

o embaraçar. Ali hé qu;- devem eslar estacionados os na

vios da coroa, quando a sua commissaõ for no Brazil ; 

tudo concorre para esta determinação ; a segurança da 

cosia meridional, a bondade do porio, donde se pode sahir 

a todo omomenro que for necessário, sem cabos que mon

tar ; o qu;- naõ succetle ao Kio de Janei ro , ou 'Jahia ; um 

clima aonde se conservam no melhor estado os navios, e 

os homens, sem o calor abrazador, que arruina as madei

ras, e as constituiçoens ; o preço mais commodo tle todos os 

gêneros necessários á vida ; os salários, jornaes, e madei

ras mais baratos duas terças partes, do que nos outros 

portos do Brazil, saõ motivos poderosos para darem 

aquella ilha a consideração que merece o seu local.* 

Todos sabem a importância, que os nossos novos vizinhos 

daõ á estas chaves t'o m a r ; Gibraltar, Malta, Cabo da 

Boa Esperança, Alexandria, Suez, Tr indade , Ilha Baha

mas, Manilha, e Ceilaõ, lem certamente menores quali

dades para. o interesse do commercio marítimo, tio que 

Santa Catbarina ; hé necessário portanto dar-se lhe o seu 

* .As Ilhas do S,a. Catharina, Madeira, e Cabo Verde devem mere
cer toda a attençaõ do Ministério Portuguez . a experiência do pas
sado lbe ensinará a precaver e futuro : esles interessantes pontos de
vem ser fortificados seriamente, e postos a cuberto de qualquer golpe 
de maõ da França, e Inglaterra; ja se vio, que para os Gabinetes 
destas duas Potências naõ valem allianças, neutralidade, nem Direito 
das Cientes ; o systema hé o mesmo, e só com a diflereuça, de que 
um o realiza na terra, e o outro no mar: hé pois necessário tir^r 
partido do que nos deo a Natureza, e confiar só nas nossas forças 
que bem dirigidas, saõ de sobejo para nos livrar de insultos, e dar 
nos a consideração, que temos perdido por nossa mesma culpa, e er
rada politica. 
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valor real. O seu governador deve ser da primeira esco-

lha, u-rande conhecedor, polifico, militar, e civil. 

Nem o porto do Rio Grande, nem o da Laguna devem 

dar grande cuidado; elles defendem-se por suas más qua

lidades ; com tudo o Nosso llluminndo Principe, e seu 

Ministério veraõ circunspectamente se foi prudente deixar 

a Villa de S. Pedro, para estabellecer o assento do Go

verno em Porto Alegre, o que, a meu entender, foi um erro. 

Todo o Vassallo tem obrigação de dizer o que entende ao 

seu Soberano, e de dar á sua Pátria os soccorros, que per-

mittem snas faculdades ; faltar á estes deveres, naõ hé só 

uma fraqueza, mas igualmente um delicto ; tal hé o moti

vo que me obrigou a escrever no momento actual esta me

mória, e a desenvolver nella verdades, que naõ agradarão 

á muita gente ; bem certo de que naõ conheço quem me 

exceda nos negócios tio Brazil, de que tenho feito estudo 

no espaço de vinte e cinco annos: Gomes Freire nos seus 

trabalhos, ü . Fernando Jozé tle Portugal nos seus escrip

tos, e observaçoens naõ podem ter rivaes : as memórias do 

primeiro, e a amizade com que mc honra o segundo, 

dando-me, e < ommunicando-me Mappas tle todas as qua

lidades fazem a certeza das minhas observaçoens. 

Novidades deste Mez. 

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

Rcspcsta do Conqrosso de Mova Granada ao General 

Montes, Governador de Quito. 

Se factos relativos ao commando tle V. F . em Quifo, 

naõ fossem em contiadicçaó com as vossas mesn:as pala

vras , o oliicio, a que Fu agora respondo, poderia talvez 

trazer com sigo algum graõ de persuasão ; naÕpeJa justiça 

tias suas pretensoens ou tia causa da Hespanha contra a 

America, mas pela vossa apparente bondade tle coração 

em desejar poupar a effusaõ de sangue com que o nosso 
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terreno se tingirá sem precisão, e q u e , em qualquer caso, 

so servirá de arraigar mais o ódio já produzido nos cora

çoens Americanos pelas sçrnas de devastação a morte quo 

os Agentes da Hespanha ategora nos (em offerecido. Po

rem, comosuppo.m V. F . que podemos esquecer, ou an

tes, como poderemos nos conciliar os desejos manifestados 

por V. E . , cornos assassinatos a sangue frio do Presidente 

de Popayam, Doa .Joaquim Caycedo, do Commandante 

Macaulay, e tle seos Officiaes e soldado-, feitos em Pasto ; 

sem incluir as víctimas sacrificadas em Qui to , entre as 

quaes \r. F . nem poupou ainda as mulheres ? Saõ estas as 

paternas inícnsoens tio Governo, que V. F . representa, ou 

saõ os impulsos tio vosso próprio coração, similhantes a 

quanto se tem prací icado em toda parle pelas directorias 

tia Hespanha, e até pelos simpüces indivíduos daquella 

naçaõ, que so por haverem nascido faes, se ju lgam cora 

direito de perturbar os Governos Americanos, erigirem-se 

Chefes, e tio mesmo modo que nos dias tia primeira con

quista, armam um districto confia outro, cm ordem a des-

truillos c dominar sobre todos elles. Naõ foi a cifrada tio 

GeneralSomano em Popayam, apezar de ter sitio por ex

pressa capitulação, e cm que o povo innocente e pacifico 

da praça se entregou sem reserva, marcada com toda a 

sorte de crimes commettidos pelas mais corrumpidas c de

vassas tropas, que se arremessaram commeltendo sacrilé

gios assassinios, c as acçoens mais brutacs que revoltam a 

natureza; e naõ mostra toda a província prezentemente 

um theatro tle suas devastaçoens, que por muitos annos 

naõ poderão reparar-se ? F i n q u e Governo pacifico, dos 

que ultimamente se estabeleceram na America, c particu

larmente neste reyno, sabe Vr. F . que, sacrilégios, raptos, 

e mesmo crimes ainda mais abomináveis para a humani

dade tenham servido de recompensa para brutaes, soldados 

combatendo contra seos próprios irmaõs, como foi com 

as tropas que entram cons o General Somano em Popa-
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yan ? Que há que naõ tenhamos já soffrido, ou que atro

cidades naõ deverão os Americanos esperar depois de um 

comportamento similhante ? 

Em Venezuela um aventureiro (Monteverde,) sem or-

ordens, e sem authoridade para ir contra as ordens ex

pressas do Capitaõ-general, aproveitando-se da confusão 

da natureza, e tios mais acerbos momentos de uma con

sternação universal, avança, surprehende terras inermes e 

sissiistadas, e espalha os prantos e a desolação por toda a 

parte ; e como se o seo atroz coração se deleitasse somente 

com infortúnios, augmenta os do mais horrendo terremoto, 

pela addiçaõ de todos os males e calamidades da guerra ; 

solemniza uma capitulação, e o seo resultado saÕ cadêas, 

inasmorras, coníiscaçoens, e o degredo de milhares de il

lustres victimas. E isfo nao znõ accusaçoens attestadas 

contra elle somente pelos Americanos ; a Audiência con

stituída em Valencia queixou-se a Hespanha altamente 

conlra esta infracçaõ dos tractados mais solemnes; porem 

a Hespanha mesmo depois de acçoens taõ atrozes, sanecio-

na-as, c nomea o perpetrador CapifaÕ General. N o Mé

xico renovai am-^e os dias da primeira conquista, e os estra

gos, se he possivel, saÕ ainda maiores. Ali saõ os Ameri

canos convidados, aproximam-se debaixo de um parla-

mentario, e saõ recebidos debaixo do fogo da artilheria 

carregada. Estes faeíos estaõ registrados nas Gazetas da

quelle paiz, e repetidos com apparente satisfacçaõ nas de 

Ca iz. Em Buenos Ayres faz-se uma capitulação com 

Elio , depois da qual continuam as infracçoens, e prolon

ga-se a occupaçaõ do seo território por tropas de um ini

migo e estrangeiras, tropas (Portuguezas) que o Governa

dor de Montevideo naó hesita chamar cm seo soccorro. 

A distancia tem-nes apartado de muitas outras scenas, 

que naõ desejamos relatar nesta occasiaõ ; porem nao es

queça V. F . os horrores de Quito em 1S10. 

Como seria possivel persuadir-nos V. E . que Somano 
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em Popayam obrara contra as vossas ordens e contra os 

sentimentos do vosso coração, quando V . F . sabia muito 

bem o seo comportamento anterior na cidade de Ibarra, e 

quando a vossa própria correspondência naõ contem som

bras de reprovação ? Naõ estava aquella província na pa

cifica posse tia sua liberdade, quando Somano, em virtude 

das ordens de V. E. se aproximou, e mesmo tle Qui to lhe 

intimou que se rendesse, ou quando naõ soffreiia os horro

res de unia guerra cruel ? quem foi entaõ o aggressor ? 

Depois deste ultraje, c desta violência, commettida somente 

porque Vr. E. assim como todo outro Hespanhol, se cré 

de posse tle todos os direitos de Fernando VI I . para cal

car o innocente povo da America, da mesma maneira que 

os seos antepassados fizeram, despojando os legitimos se

nhores destes seos territórios ; naõ he verdade, ou naõ foi 

V. E . informado por Somano, de que Nar ino, (Presidente 

de Sta. Fé , ) o convitlava para uma conferência, e que de

pois tle o derrotar, convitlava outra vez o segundo uo Conl

uiando (Asino) para outra conferência ? Naõ he verdade 

que Somano respondeo em poucas palavras, qne preferia a 

guerra á p a z ; e que Asino naõ se dignara mesmo ouvir o 

parlamentado, mas antes o carregara de afrontas c inju

rias ? 

Que tem V. E . ou o Governador de Qui to , mesmo 

quando fosse legal, com Popayam, c mais províncias do 

reyno tle Nova Granada, a quem V. F . intima submissão ? 

Naõ emana isto do mesmo principio já mencionado, que 

cada Hespanhol se considera um Soberano na America? 

Vedes-aqui as ideas liberaes da sua nova Constituição! 

Saõ estes os benefícios com que nos presenteam Hespanha 

e os seos Agentes ! pode a America jamais esperar algum 

bem ou alguma justiça tle um Governo que calca por este 

modo os direitos do povo ? Porem seja como for, a Ame

rica n3õestá livre porque o Governo Hespanhol he cruel , 

mas havia e devia ser livre, se elle fosse humano e com-

V o r . X I V . N o . 81 . 2u 
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passivo. Porem, de facto, a America he livre, porque 

nenhuma outra naçaõ tem direito a fazella e sc r ava ; por

que deseja, e deve governar-se a si mesma, porque a natu

reza a separou do domínio de Hespanha , e porque desa-

sette milhoens de habitantes naõ podem receber leys de 

oito ou dez, que quando muito contem a Peninsula. A 

America, finalmente, he livre pelos mesmos principios 

porque a Hespanha tem resistido ao jugo da França ; 

porque os seos habitantes ja naó estaõ mais satisfeitos com 

o Governo Monarchico de Hespanha; porque quaesquer 

que sejam os benefícios, que ella possa receber tle uma na

çaõ impotente e fraca, sempre preferem a sua liberdade a 

cadêas. 

O mesmo seria se tptizesseis persuadir um homem vigo

roso sadio c robusto, tle que devia permanncer sempre em 

perpetua minoridade; ou um homem em seo juizo perfeito 

de que devia ter os seos bens administrados por outrem. 

em ordem a promover a sua própria felicidade. Um sys

tema similhante lie mesmo opposto á natureza ; porque o 

homem, em ceifa idade, já naõ esfá ligado pelos vínculos 

pafernae.s que regem a sua infância. Estes saõ mesmo 

os direitos tia creaçaõ bruta. He verdade que tlevemos 

consi rvar para com os aufhores tia nossa existência, todos 

aquelles sentimentos, que a grat idão, a natureza e arel igiaõ 

inspiram ; constinuemos aintla para com Hespanha, em 

despeito tias suas violências, e crueldades, todos aquelles 

sentimentos e consideraçoens que se devem a uma ama, 

que, pelo seo próprio interesse, c depois tle ser muito bem 

paga, cuidou de nos ; porém a sua adoptiva e violenta 

maternidade ja acabou, porquanto he ésla a ordem da na

tureza e da razaó. 

Tal be a resolução da America livre ; e agora nada ha 

que possa obstur-lhe ou desfazella. As nossas opinioens 

saõ agora differentes, e naõ podem admitt ir concil iação. 

V Hespanha procura a dependência , a minoridade, e a 
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eterna escravidão da America ; em quanto esla tem pro

clamado, e jurado a sua absoluta independência e liber

dade. 

Agora naõ há meio termo. Os Americanos estaõ resol

vidos a morrer antes doque a soffrer mais uni jugo estran

geiro. Hespanha, pelo contrario, naõ se satisfaz com 

menos tio que submissão. E se assim naõ he, que inter

pretação havemos de dar ás inf imaçoens feitas por Americh 

e por V. E. a Santa Fé e Popayam ? Ou donde nasce en-

íaoesía obstinada preseverança em querer-nos fazer felizes : 

Nos promptamente renunciamos esla felicidade. Vire V. 

K. a sua attençaõ para Hespanha, e trabalhe com os seos 

companheiros para consolidar aquella independência, que 

nos assegura ter ella j á adquir ido. Nos naõ en vejamos a 

sua feliz sorte, e pelo nosso amor para com a raça huma

na, desejaríamos ver realizadas aquellas Issonjeiras espe

ranças em que V. E . se deleita, mas que, desgraçada

mente, nunca poderão ser verificadas. A Hespanha, ou 

por uma ou por outra das naçoens da Europ-t, ha de per

manecer sempre em eterna dependência, comoategora tem 

sido o caso. Oito milhoens de habitantes sem commercio, 

agricultura, marinha, industria, artes ou sciencias, limi

tados unicamente á posse tle um patrimônio de que eram 

meramente administradores, c col locados na vizinhança de 

grandes naçoens rivaes e inimigas, nunca poderão ser ou

tra coiza senaõ o seo instrumento, e preza fácil para qual

quer conquistador, a quem a força e a ambição impedi

rem contra elles ; como indubitavelmente já agora a teriam 

sido da França, se a Inglaterra os naõ salvasse. Nos es

tamos inteiramente persuadidos tle que mesmo debaixo 

desta effectiva fraqueza, o orgulho tia Hespanha lia de 

ainda impellilla a procurar senhorar-se da America ; po

rem, debaixo desta idea, e resolvidos a morrerantes duque 

a submetter-nos, temos para sempre deposto o seo jugo . 

Ainda teremos para soffrer revezes e infortúnios, serne-

2 H 2 
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liiantes aos que j a temos experimentado, c pelo mesmo 

modo que já nos suecedeo com V. E . nm accidente por 

que tanto se (em infatuado u l t imamente ; porem estes 

aconteceram, naõ tanto pelo valor dos Hespanhoes como 

pelo desgraçado comportamento de alguns Americanos, 

que vendem os seos direitos e os da sua pátr ia pela tempo

ral pilhagem permittida sobre a nossa propr iedade , e pelo 

o-ozo daquelles excessos já mencionados. 

Porem a nossa constância no meio de acontecimentos 

prósperos ou contrários, fará conhecera V. F . c á Hespa

nha, que a empresa lie sem esperanças, e que finalmente 

nada aprovei tará . As nossas desunioens intestinas naõ 

saõ senaõ questoens tle penna, que tendem a esclarecer os 

direitos de uni grande povo , que está agora a ponto de 

se constituir em naçaõ ; emanam da iiluminada raz.-'õ dos 

Americanos, que sabem discernir entre as var.as formas de 

Governo, qual será melhor e mais enérgico em ordem a 

destruir os nossos inimigo- : porem todos nos concordamos 

no ódio contra elles, e na firme resolução de ser iiva-s, ou 

tle morrer, antes doque soffrer um jugo i<rnoniinioso. 

Por tanto , esteja V. E . bem persuadido, de que as res-

posias, (pie lhe foram dadas por Popayam e Nar ino, saõ os 

nossos próprios sentimentos, e que nos agora repelimos e 

sustentaremos ate o ultimo momento. Mande V. F . por

tanto, avançar as hosíes de Americh, e saiba que neste 

reyno naõ existe outra authoridade a quem se possam fazer 

in t ímaçoens ; c esteja também certo, de que suppiicas ou 

queixas á ingrata Hespanha naõ haõ de decidir a nossa 

causa, porque esta seiá confiada a divina justiça, aquella 

v ingadora tle ullrages, e ás nossas próprias espadas. 

C A M I L L O T O R R . E S , Presidente. 

Tun ja , 9 de J u n h o , de 1814. 

http://Torr.es
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PORTUGAL. 

Documento relativo á Distribuição cios Auxílios Britanni

cos, a favor dos Portuguezes. 

I I I " ' 0 . E E \ m o . S E N H O R ! — H a v e n d o o Env iado Extra

ordinário, e Ministro Plenipotenciaro de S. M. li. com

municado a este Governo a conta tia distribuição do do

nativo, votado pelo Parlamento do Reino Unido da Gram 

Bretanha, e Irlanda, para soccorro dos habitantes das ter

ras ti- Portugal devastadas pelo Exercito de Massena na 

invasão tle 1810, desejam os Governadores do líeyno que 

V". Excellencia faça levar á presença de S. A. R. o Prin

cipe Regente da Gram Bretanha, com o mais respeitoso 

acatamento, as expressões da sua gratidão por taõ grande 

beneficio, digno por certo do magnânimo Coração de 

S. A. R. que o encommendou, e da generosa Naçaõ que o 

concedeo ; estes sentimentos saõ os de todos os Portuguezes, 

que tendo recebido da tiberalidade Britannica os meios de 

verem diminuídas as terríveis calamidades tia sua Pátria, 

se achaõ ligados por novos vinculos a uma Potência, a 

quem ainaõ por habito, por interesse reciproco, c por gra

tidão. Os Governadores do Reyno offerecendo a S. A. R. 

os tcsteniundos do agradecimento, de seus Concidadãos, 

naõ só cumprem uma obrigação que lhes he muito agra

dável, e lisonjeira, mas saõ fiéis intrepetes da vontade de 

S. A. R. o Principe Hegente Nosso Senhor, cujos paternaes 

dcsvélos lauto se interessaõ em tudo o que pôde concorrer 

para o bem tle seus vassallos. A certeza do beneficio, que 

deste opportuno soccorro receberam os desgraçados, será 

também a recompensa mais grata para o coração gênero-o 

c humano tle S. A. R. o Principe Regente da Gram B n -

tanha. Joaõ Croft, Membro da Legaçaõ Britannica, que 

hc o portatlor dos Despachos do Cavalheiro Carlos Sfuarf, 

se encarrega também tle entregar a V. Excellencia a pre

sente carta, E por etta occasiaõ naõ poderiaõ os Govcrn-
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adores sem ...justiça, deixar tle participar a Vossa Excel 

lencia que ao mesmo Croft, e a seu companheiro o Desem

bargador Joaõ Gaudeneio Torres se deve a boa e im

parcial distribuição do donativo, c a escrupulosa applica

çaõ delle aos fins a que fora destinado. Ambos correram 

as terra;, devastadas com gravíssimo incommodo, e risco 

de vida, principalmente nos primeiros tempos, em que 

o-rassava unia terrível epidemia; examinaram com a maior 

exactidaõ as circumstancias tios habitantes que tinhaõ 

direito a ser soecorridos, e dirigiram a repartição tios soc

corros (que em alguns artigos fizeraõ per si mesmos) con; 

tanta regularidade, e justiça, que naõ consta que houvesse. 

um só queixoso. A diligencia além tle mui trabalhosa, 

foi dilatada e por conseqüência dispendiosa*, mas nenhum 

dos ditos tluus Encarregados consentiu em ser embolçado 

tle sins despezas, cuja importância aceresceo assim ao 

fundo destinado para auxilio tios indigentes. O Governo 

vai pôr na Augusta Presença tio Principe Regente Nosso 

Senhor estes relevantes serviços, e deseja que os tle Joaõ 

Croft, part icularmente cheguem ao conhecimento de 

S. A. R. o Príncipe Regente da Gram Bretanha, a quem 

o procedimento nobre, justo e desinteressado tle um Em

pregada) IJritannico dará a maior satisfacçaõ. O mesmo 

Croft potlerá informar a Vossa Fxcellcncia de todas as 

part icularidades tleste negocio, em que leve taõ considerá

vel parte. Com esta occasiaõ renovo os protestos mais 

sinceros tia distincta consideração com que me offercço 

obséquio <> a \ . Excellencia. 

Decs guarde a V. Exccüciicia. 

De V . Fxcellcncia o mais attento e fiel Caplivo, 

D. M I G U E L P E R E I R A FOK.IAZ. 

IU,r,n. e Vxm". Senhor Conde Funchal . 

Palácio do Governo, em 4 d- Sen-embro. tle 1813 
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Resposta ao Jornal Pseudo-Scientifico N°. 4 4 ; sob a de

nominação do Redactor Encuberto. 

A continuação tios Pseudo Scientificos, em queixar-se 

do Correio Braziliense, no seu N° . do mez passado, expl i 

cou o Continnar-se-ha, que naõ éra entaõ iníelligivel : he 

portanto comnosco, que o querem haver ; e como ja os 

obrio-atnos uma vez a fugir tio campo de batalha, naõ he 

mui natural, que desta vez estejamos dispostos a refro-

cetlcr. 

Por este N°. se faz evidente, que o Redactor Encuberto 

vive cm lugar mui próximo ao em que se imprime o seu 

Jornal; porque dentro em 15 dias, depois da publicação 

do N°. passado, dá os agradecimentos de se haver inserido 

a sua serie de pontos. Depois, fica também manifesto, 

que o fim dos seus escriptos he a justificação da pessoa, 

que, segundo elle, he so quem nos induz a '• acarretar ma

térias podres para edificar calumnias sempre contra o 

mesmo individuo." 

Começa o Pseudo-Scientifico achando que notar, nas 

nossas observaçoens. sobre, o paragrapho tle uma gazeta, 

em que Portugal e a Suécia, o Príncipe da Coroa, Derna-

dotte, e o Príncipe Regente de Portugal, eram tractados 

como se estivessem en. iguaes circumstancias. Nós quei-

xamo-nos deque a opinião tios homens públicos na Europa 

naõ tenha a Portugal naquelle gráo d • respeito, entre as 

demais Polencias, que os dominios, riqueza, e forças da 

naçaõ lhe daõ direito a esperar ; como prova tle que esta 

opinião, desvantajosa aos Portuguezes, existe, temos (ata

do vários escriptos. e a este fim transcrevemos aquelle pa

ragrapho das gazetas, em que Portugal e Suécia eram pos

tos em parallelo, e tractados como iguaes. Agora, diz o 

Picudo-Scientifico, que nos " julgamos as gazetas do Con

tinente intalliveis, só por que ellas saõ sugeitas a previa 

censura." 

No* tal nunca dissemos; e he esta uma das falsidades, a 
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que os Pseudo-Scientificos se v<*m obrigados a recorrer, na 
falta de argumentos. Bem longe de julgarmos essas ga
zetas infalliveis; bem longe de termos jwr verdadeira essa 
opinião, que suppoem a Portugal uma Potência fraca, ci
tamos aquelle paragrapho para refutar a supposiçaõ, que 
nelle se continha. 

Temos sempre procurado combater a opinião publica 
da fraqueza de Portugal ; porque dessa opinião se seguem 
desastrosas conseqüências á naçaõ; e atribuímos a exis
tência dessa opinião naEuropa, ao procedimento de muitos 
empregados públicos no Governo Portuguez, que faliam, 
e se portam para com as naçoens estrangeiras, dando sem
pre a entender, que Portugal nada pode fazer, e deve sem
pre obrar passivamente. Desde que S. A. R. o Principe 
Regente se mudou para o Brazil, tem um individuo con
tribuído para isto mais do que ninguém, e porque nos te-
mostrabalbado por expor os males, que elle tem feito ásua 
naçaõ; por isso se estabeleço o Jornal-Scientifico, e por 
isso se tem tomado todas as medidas possíveis, para comba
ter o nosso periódico; e fazer crer tanto ao Governo de S. 
A. R. como á naçaÕ, e aos estrangeiros; que nós vamos 
errados em suppôr, que Portugal tem forças bastantes para 
sustentar a sua dignidade, e que he culpa de quem naõ 
sabe ou naõ quer aproveitar-se dellas, o apparecer a naçaõ 
Portugueza, entre as outras, representando um papel infe
rior a secundário. 

A velhacaria destes argumentos contra nós, misturados 
com injurias e disterios, consiste em querer attribuir este 
mal á fraqueza actual da Naçaõ, e disculpar assim os in
divíduos que saÕ os culpados. Este he o ponto essencial 
da nossa contenda. Nós estamos mui convencidos, que a 
naçaõ tem recursos immensos, e se pôde mostrar mui po
derosa; e que, se o naõ faz, he porque os indivíduos, que 
tema seu cargo usar desses meios, em vez de se aproveitar 
delles, preferem o comprar a protecçaõ estrangeira á custa 
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da dignidade nacional, e de sacrifícios de toda a espécie, 
sem exceptuaro da honra. 

Estimamos muito que o mesmo Redacfor Encuberto, nos 
dé neste N°. uma prova do que asseveramos, propondo-se 
a combater a nossa opinião. Aquelle Pseudo Scientifico, 
mette a ridículo a nossa opinião sobre as forças de Portu
gal, e se explica assim a p. 677, deste N°. Vejamos o que 
elle diz. 

" Um homem authorizado a notar os erros e os defeitos de Minis
tros, Embaixadores, &c. e que conrcsponde con: os nossos Secretári
os de Estado, como se vê que em vários lugares do seu Jornal lhes 
dirige o discurso, VV. EE.—Eu bem lhes disse, &c. Um author aba
lizado como elle bem podia lançar-se adiante, e de plano lembrar ao 
nosso Ministério, á tempo, que mandasse addicto á Missaõ do Con
gresso um professor de Statistica Portugueza, que desse liçoens grá
tis a todos os rlcnipontenciarios Estrangeiros, que se quizessera in
struir na matéria; e como ha poucos homens enfre nós taõ instruí
dos, como elle, nesta sciencia, devia o Pseudo redondamente incul-
car-se a si mesmo para esta Commissaõ. Que credito que seria para 
o nome Portuguez achar-se o nosso libellista entre os muitos taga-
rellas diplomáticos, que he provável se achem agora em Vienna, e he 
grande lastima, que naõ haja também um addicto á nossa missaõ. 
Mas em quanto naõ chegava a resposta da nossa Corte, o que todos 
os admiradores do Pseudo tinham direito de pretender delle, éra um 
tractadinho, um pequeno opusculo sobre as forças e recursos de 
Portugal, que se mandasse a Vienna para uso do Congresso. Chega
da que lá fosse a obra, os Negociadores Portuguezes poderiam dis
tribuir uma nota circular pouco mais ou menos concebida nos termos 
seguintes; e cuja utilidade, para o adiantameuto dos nossos negócios 
no Congresso, salta aos olhos ," 

" Os Plenipotenciarios de Portugal, tem a honra de offerecer a S-

A. S. á S. Graça a S. Ex%. o Príncipe, Duque, Marquez, Conde Com

mendador, §c. gçc. e Plenipotenciario de . . . . o incluso opusculo, que 
lhes foi dirigido pelo seu celebre author, o Pseudo Krazilense, depois 
de lido o qual, se lisongeam os Plenipotenciarios Portuguezes, que 
a. A. R. Sua Graça, S. Ex'. o N. do M. procederá immediatamente a 
desfazer a impressão, que antes o tinha preocupado, como homem 
publico, contra as forças e recursos que possue o Soberano de Por-
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tugal ; devendo S. A. S. Sua Graça, S. Fx\ prestar-se sem difficul
dade a este passo, vista a segurança formal, que da o mesmo Pseudo 
Braziliense, que elle insiste em dizer, que o Soberano de Portugal 
tem meios de ser poderei-.-, e de se fazer respeitar. Os abaixo-assig
nados tem a honra de reiterar a S. A. S. a S. Graça, a S. S. Ex". os pro
testos da mais alta cons.deraçaõ, que tem ; e de exigir em troru uma 
consideração, exactamente do mesmo tamanho c altura, paraque naÕ 
íique duvida, no animo do Pseudo Braziliense, que ja se nav tracta 
em menos cabo um Governo, que tem meios, &c. &c. O que elle 
provou taõ graciosamente no seu áureo libello, aqui juncto.— Vien
na, aos—de—1814." 

O Feiíor nos desculpará transcrever-mos taõ longo ar-

razoado do Diplomático Redactor , mas ju lgamos ser assim 

necessário para naõ deixar cm duvida o que apenas parece 

crível. 

N a õ contentes os Godoyanos com obrar de maneira, 

que dem a entender ás naçoens estrangeiras que Portugal 

lie um reyno fraco, incapaz de defender-se, e que só pode 

manter o nome de naçaõ, mendigando a protecçaõ alheia ; 

até ridiculizam a idea de pôr a naçaõ, e o seu Soberano a 

par das outras, i E porque modo se faz isto? N ' t im 

Jorna l Portuguez, impresso em Inglaterra, debaixo tia 

protecçaõ, c vistas immediatas de S. E x a . o Conde de 

Funchal , Embaixador Portuguez cm Eondres . 

Vê-se daqui, que a intenção do Jornal Scientifico naõ 

he somente ridicularizar o nosso Jorna l ou o seu Redac

to r ; he sim íazer abandonar a idea de que Portugal tleve 

usar de suas forças para defender seus direitos ; e para 

isto até traz em forma íudibriosa o nome tle S. A. l i . ; di

zendo com a mesma mofa e ironia, na tal nota diplomá

tica que " o Sobeaano tle Portugal tem meios tle ser po

deroso, c de se fazer respe i ta r . " 

Sim, Senhor Redactor Encuber to , o Soberano de Por

tugal tem meios de ser poderoso, e tle se fazer respeitar; 

e prouvera a Deus, que esses meios naó se puzessem á 

disposição de pessoas, que usam delles a seu arbítrio, sem 
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responsabilidade, e na certeza, que suas confas nunca 

podem ser averiguadas ; e ao depois mettem-no a r idículo, 

nestes papeis públicos, tractando por ironia o seu poder 

e forças para se fazer respeitar. Saõ estes Godoyanos os 

que, prodigalizando os recursos do reyno, tem ao depois o 

despejo tle aconselhar ao monarcha, que faça tractados 

ruinosos, e que se submetia á protecçaõ de Potências 

estrangeiras, como único recurso. 

Saõ homens desta natureza, que em um jornal, quasi 

oílieial do Embaixador Portugez, se attrévem a metter a 

ridículo as forças e recursos tle sua naçaõ ; aviltando-a 

aos olhos tio inundo, nos seus próprios escriptos, naõ 

contentes com o que os estrangeiros espalham paia o 

mesmo fim. Um antipafriota desta classe chegou ja a 

dizer, que éra mais vantajoso a Portugal, que naõ tivesse 

esquadras e que pagasse á Inglaterra uma certa quanti

dade de dinheiro todos os annos, para ter guarda-costas, 

e os mais navios tle guerra, de que o Governo Portuguez 

necessitasse. Se tal idea fosse approvada , naõ faltaria 

quem fosse adiante com o co.iseiho, c dissesse mais ; que 

o pagamento por essaesquadia fosse feito pelacomiaissuõ; 

que S. A. l i . tem em Londres , c que se hypothecassem 

para esse pagameto a ilha da Madeira, Santa Catherina, 

&c. ; e que nisso naõ perderia nada S . A . R. porque a 

Comuiissaõ de Londres serve de g raça . 

Talvez, quando no tractado de 10 de Fevereiro de 

1S10, se estipulou a faculdade concedida á Inglaterra de 

cortar Madeiras de construcçaõ naval no Brazil , para uso 

da esquadra Ingleza, tivessem j a em vista estes scientifi

cos diplomáticos, o bello expediente de pagar á Ingla

terra um tributo ou subsidio por navios de guerra, em 

vez de os ter próprios. 

Nós perguntáramos, a este Pseudo Scientifico, que as

sim mette a ridículo as forças de S. A. R. c os recursos 

de sua naçaõ -t qual he o bem que se propõem fazer em 
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tractar por divulgar ao mundo, n'ura Jo rna l Portuguez 

quasi official, a fraqueza de Portugal ? 

Supponhamos, que nós vamos errados, ju lgando gran

des os recursos de Portugal, quando elles saõ pequenos ; 

que o Soberano pode ter forças que o façam respeitar, 

quando elle as naõ tem, &c. a nossa idea, posto que 

errada fosse, podia produzir o bem de da r energia á na

çaõ; e, se fosse acereditada pelas naçoens estrangeiras, 

conteria as suas injustas pretençoens : pelo contrario o 

Redactor Encuberto, promulgando ao mundo a fraqueza 

da naçaõ, desanima os Portuguezes, e convida a arrogân

cia dos estrangeiros. Em unia palavra, taes escriptos só 

podem servir aos Godoyanos. 

Godoy, na Hespanha, esforçou-se em persuadir a El 

Rey, que naó tinha meios de defender-se, e que éra pre

ciso fazer paz com a França revolucionária, e submetter-

scá protecçaõ de Bonaparte. Conseguio isto, e obteve ser 

feito Principe da Paz, pelo t ractado que negociou : foi 

elle só quem lucrou. El Rey e a naçaõ sofTYêram as con-

soquencias das atraiçoadas persuasoens do Ministro ; o 

qual ao depois foi tractado pelo mesmo Bonaparte , como 

todos os traidores merecem ser. 

Porém, ja que o Redactor Encuber to nos provoca, 

jr.ettcndo a ridículo a idea dos recursos de S. A. R. o 

Principe Regente de Por tugal , fazendo-o figurar na irônica 

nota ao Congresso; temos de repetir-lhe mui seriamente, 

que aquelle Soberano tem recursos, maiores do que nenhum 

Soberano do Mundo, que governe dominios de igual 

população . 

Primeiramente o Brazil, sendo um paiz rico, agricultor, 

e commercial , pode pagar 03 mesmos tributos annuaes, que 

se cobram nas demais naçoens tle uma igual população; e 

esses tributos deverão por conseqüência produzir maiores 

rendas do que nos outros paizes, aonde os habitantes naõ 

saó taõ ricos, nem o producto da terra taõ precioso. Isto 
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basta para pôr a S. A. R. acima do nivel de todos os So
beranos de uma igual população de subditos. 

Alem disto S. A. l i . possue Io . os dizimos de todas as 
Igrejas do Brazil: 2o. as únicas minas de diamantes do 
mundo; visto que os diamantes da índia saõ raros : 3o. 
possue o território em que se acham as mais ricas minas de 
ouro, do que tem outra alguma naçaÕ : 4o. tem o exclusivo 
rendimento do páo Brazil, droga de valor certo, e de con
summo inleminuío: 5o. goza, como renda própria, dos 
productos da urzella, marfim tle África, e certas madeiras 
do Brazil, que se naõ acham em nenhum outro paiz. 

Agora, quanto aos productos do Brazil, que fazem a 
riqueza dos individuos, e o fundamento do Commercio ex
terno, tem o algodão, o caffé, o cacao, o assucar, o anil, 
os couros, e infinitos outros objccíos de menor valor. 

E considerando isto ; acha este antipatriota Redactor 
Encuberto, que pode metter a ridículo os recursos, e forças 
de seu Soberano ? Oxalá Senhor Redactor, que se pu
blicassem as contas de receita e despeza do Erário, e que 
cada Portuguez pudesse apontar com o dedo aonde esfá o 
mal ; entaõ saberíamos claramente o porque V mette 
a ridículo as forças da Naçaõ, e os recursos de S. A. R. 

Seria immenso, e inútil trabalho, seguir passo a passo a 
indigesta allegaçaõ dos Scientificos nesta sua enfiada de 
pontos, o que dizem, a p . 674, he absolutamente inintelli-
givel, e assim pouco mal fará tal escripto, salvo se quem 
o lêr fizer delle alguma versaõ, que venha a explicar al
guma cousa. 

A p. 675, he o Psendo-Scientifico mais claro na sua ob
servação 11*.; e por isso manifesta logo a miséria de seus 
argumentos. Refere-se á nota, que nós publicamos, con
tendo a Declaração de 8 de Outubro em nome dos Pleni
potenciarios em Vienna ; e diz, que naó fizemos sobre isso 
reflecçaõ alguma ; porque esta nota destruía tudo quanto 
Unhamos dicto precedentemente e naõ ha medo que o 
C. B. dê em si. 
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Se, conforme aquella Declaração, os ministros de Por
tugal e Suécia deviam entrar na Commissaõ preparatória 
do Congresso, he isso devido ao esforço, que fizeram os 
Plenipotenciarios Portuguezes, ajudados por outra Potên
cia, a quem importava muito, naquella occasiaõ, esta ma
nobra. Porém ; em que contradiz isto a nossa asserçaõ, 
de se reputar Portugal uma potência taõ pouco importante 
como a Suécia? A Suécia também entrou nessa Com
missaõ. 

Diz, que no nosso N°. 78, naó emendamos o que tinha-
mos tlicto a este respeito ; e por certo nada tínhamos que 
emendar ; a menos que por emenda, elle entenda aceres-
centamento ; pois naõ vemos que esta opinião contra as 
forças e importância se Portugal, se tenha alterado; e ve
mos, pelo contrario, que os Pseudo Scientificos continuam 
a fortalecer esse prejuizo, riculizando a idea que suppoem 
recursos bastantes no Soberano, para defender a sua digni
dade. 

Continuaremos em outro N°. a responder ao Pseudo 
Scientifico, e mostrar os males, que elle está fazendo, e in
tenta fazer á sua naçaõ ; e concluiremos por agora, corri-
gindo-o tle um pequeno erro, que só diz respeito ao Re-
dai for, o qual posto que tenha a honra de pertencer á So
ciedade Masonica do que muito se lisongea ; naÕ pode 
aceitar por agora o titulo de Mestre de Loge alguma ; e se 
o Redactor Encuberto duvida disto, pergunte aos seus 
Co-operarios Redactores Descubertos do mesmo Jornal, os 
quaes lhe poderão confirmar esta informação; enaÕ duvi
damos, que assim como elles tem o character de soffrer 
que se rtdiculize ao seu Jornal uma Sociedade, que deviam 
respeitar, assim também cremos, que elles estejam promp
tos a dar ao seu collega Redactor Encuberto, ou a outro 
qualquer agente da Policia Portugueza, as informaçoens, 
que forem precisas, a este ou a outro qualquer respeito; se 
dahi lhes vier paga. Auri -acrafam.es. 

http://-acrafam.es
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Reflexoens sobre as Novidades deste Mez. 

B R A Z ] L . 

Relaçoens Estrangeiras. 
A intima -persuasão, em que estamos, dos grandes recursos, 

e porltr do Fsfado do Brazil ; a firme opinião, que ent re temos, 

da necessidade, que ha, tle fazer esses recursos conhecidos no 

Mundo , c de desvancer o prejuizo universal a respeito da pe -

queuhez de Por tugal ; nos induz a tornar a fallar desta maté

ria, que por mais do uma vez temos t ractado em nosso Pe r ió 

dico. E tanto mais útil julgamos esta discussão, quanto vê-

mos, que alguns dos mesmos Por tuguezes , cm altos e impor tan

tes empregos, nao só obram debaixo desta errada h}pothtse 5 

mas ate trabalham pela fazer acreditar ao publico, como ver

dadeira. 

N o tractado de Chaumont , no armisticio, e no t ractado de 

Paris , nada se estipulou a favor de P o r t u g a l ; e contra elle se 

tractou tia restituição de C a y e n n a ; e se guardou silencio, so

bre a praça de Olivença. Os esforços de Por tuga l , cm manter 

a guerra contra a injustíssima invasão Franceza ; a ik-vastaçaÕ 

das terras pelas tropas inimigas: o encommodo do Sobeiano e 

da Familia Rea l , que foi obrigada a mudar-se para o Braz i l ; 

as despezas desta mudança e tia guerra , tan to na Europa, como 

na conquista de Cayenna ; as tomadias de tantos navios mercan

tes, que fôram aprezados aos Por tuguezes .—Tudo isto ficou (in 

silencio ; e nem se tractou de compensaçoens, nem de promessa 

alguma de indemnizaçaõ. Os ministros Por tuguezes , alegando 

com a pequenluz de Por tugal , deixaram esse cuidado ás P o t e n . 

cias Estrangeiras ; e estas ju lgaram, que naõ valia a pena de 

fazer cousa alguma, para obter compensaçoens ao pequeno Por

tugal. 

Os Estados d 'E l Rey tle Sardenha, seguramente, saÕ uma 

insignificante provincia, compar.idos com os estados de 

Por tugal , e com o vasto império do Brazil ; e no entanto de

ram Gênova ao rey tle Sardenha, a titulo de compensação, pelo 

que aquelle Soberano sotfreo na guerra . Ora he <le notar , 

que, havendo Por tugal combatido por parte dos alliados, com 
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\im numeroso, c efficaz exercito, tanto na Europa como na Ame. 
rica, Sardenha naõ se armou nesta guerra contra a França, 
antes foi sua alliada; e se soffreo incommodos da parte dos 
Francezes, muito maiores padeceu Portugal, na mesma causa. 

A Suécia trouxe contra a França um exercito, que, em nu. 
mero, naõ éra mais que a quarta parte do exercito de Portu
gal ; e em efficacia nada fez senão apparecer em campo; quan
do o exercito Portuguez, naÕ só éra o quádruplo, mas ajudou, 
eficazmente á expulsão dos Francezes da Península, tomou 
Cayenna, c perdeo vários milhares de homens, em batalhas, as
sédios, e nnrchas rigorosíssimas. A Suécia teve em indemniza
çaõ nada menos do que o reyno de Norwega. Portugal teve 
nada, pela palavra nada. 

A Hollanda, teve em compensação de suas perdas, a grande 
acquisiçaÕ da Flandres; a Prússia exige o reyno de Saxonia; a 
Russia pretende a toda a Polônia; a Áustria vai a possuir duas 
terças partes da Itália.—E Portugal deve olhar para seus sa. 
crincios, suas perdas, seus gastos, como se naõ fossem objecto» 
dignos de recompensa, nem de indemnizaçaõ. 

Por que fatalidade haõ de as naçoens estrangeiras suppôr, 
que os Portuguezes devem participar dos ençommodos e peri
gos da guerra ; e serem excluidos das indemnizaçoens, que to
dos reclamam pelas perdas, que a guerra occasionou? 

NaÕ seria difficil o mostrar, por cálculos convincentes, que 
os serviços de Portugal, na guerra passada, fôram proporcio
nalmente iguaes aos das outras Potências, que se alliaram con
tra França ; e maiores do que os de muitos Potentados, a quem 
se tem dado acquisiçoens consideráveis. O Principe de Orange 
nada fez, e nada podia fazer a favor dos Alliados; e com tudo, 
consentiram as outras Potências, que elle se erigisse Soberano 
da Hollanda, cm vez de Stadthoukier, que éra; e a demais fi
zeram no Senhor da Flandres. Este exemplo mostra, que nao 
he a força, mas sim a habilidade nas negociaçoens, que procu
rou indemnizaçoens, c compensaçoens, de que Portugal nao foi 
julgado digno de participar. 

Quando uma Potcuciase une com outra, para entrar em guer-
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ra, deve estipular as vantagens que ha de tirar dessa guerra: 
mas no caso presente, a Inglaterra mandou um exercito a Por
tugal a fazer a guerra, em adjuetorio do povo, que se tinha le
vantado contra os Francezes, sem que o Estafermo de Embai
xador em Londres se quer perguntasse pelo que ia fazer aquelle 
exercito : depois deo-se ao ministro Inglez um lugar na Regên
cia do Reyno ; dahi puzéram-se as tropas á plena disposição 
do Commandante Inglez, e continuou Portugal a representar 
passivamente, ao mesmo passo que obrava taõ activameute, que 
ao tempo da paz de Paris, estava grande parte do exercito Por
tuguez em França, como conquistador bem succedido, depois 
de victorias gloriosas. 

NaÕ hesitamos em dizer, que uma naçaÕ, que naÕ tem for
ças para sustentar a sua independência, nem habilidade para 
tirar partido das circumstancias, deve antes unir-se a outra que 
a proteja, do que comprar a sua existência politica á custa de 
humiliaçoens, e vexames. 

Mas está o Brazil em taes circunstancias? Por certo que 
nao ; e he este ponto digno de attençaõ, e requer que se lhe 
dê a mais decidida publicidade. Tractemos das relaçoens com 
a França, e com a Inglaterra. 

Se Portugal tinha de fazer guerra á França, para naõ reco, 
brar nem Olivença, que tomou com os seus soldados; e tomar 
Cayenna para a restituir sem compensação ; melhor lhe seria 
ter assentado tregoas separadas com os Francezes, que de boa 
vontade as aceitariam; quando se viram atacados por todas as 
Potências do Norte. 

Alas a Inglaterra se opporia a isso. A Inglaterra, em tem
po de paz preciza mais de Portugal e Brazil, do que estes pai
zes precizaÕ da Inglaterra ; e em tempo de guerra, he evidente 
que Portugal naÕ tem tido nella, por todo o século passado, 
interesse algum, senaõ o que convém á Inglaterra. Logo, an
tes que Portugal se embarque em guerras, de que nao pode tirar 
vantagem, deve perguntar t* que lhe asseguram cm compensa
ção de seus incommodos ? 

Porém a Inglaterra ameaçará com a força, a que Portugal 
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uaõ pode resistir. He verdade que as forças de Inglaterra sao 
mui superiores ás de Portugal. Mas; primeiramente, ha muitos 
meios de negociar, de fazer entrar por mediadianeiras outra3 
naçoens, &c.; antes de chegar aos extremos da guerra aberta ; 
ea que seguramente a Inglaterra naÕ recorreria, senaÕ depois 
de exhauridos todos os outros meios. Mas supponhamos, que 
por fim se chegava a essa extremidade < consintiriam as outras 
naçoens tranquillamente, que a Inglaterra se apossasse dos do
minios de Portugal ? Mais depressa se tornaria a accender uma 
guerra geral em toda a Europa. 

Em segundo lugar, suppondo o caso extremo, de que a In
glaterra levava as suas injustas preteusoens contra Portugal, ao 
ponto de querer antes guerra do que ceder; i naõ achariam os 
Politicos Portuguezes meios de fazer entrar nos seus interesses 
Fraoça e os Estados Unidos ? A Inglaterra pensaria duas ve
zes antes de se privar do Commercio do Brazil, da França, e 
dos Estados Unidos ; e sustentar a guerra contra todos elles. 
Quanto ás conquistas, que a Inglaterra pudesse fazer no Brazil, 
ou outras partes dos dominios Ultramarinos de Portugal, he 
bem sabido o systema da Europa, em todas as pacificaçoens 
geraes, que he fazer com que a Inglaterra restitua as colônias 
que tem tomado. 

Mas i para que suppôr este estado de guerra com a Ingla
terra, que naÕ he provável; nem as ameaças da força, que 
nunca fôram empregadas ? 

A Inglaterra naÕ ameaçou nunca com a guerra a Portugal 
se lhe naõ assignassem o tractado Roevidico; a Inglaterra naÕ 
metteo o seu embaixador na Regência de Lisboa, cercando o pa
lácio com bayonetas ; a Inglaterra naÕ obrigou o Governo do 
Brazil a mandar examinar as minas de diamantes pelo Joalheiro 
Inglez, que se inculcou no Rio-de-Janeiro por mestre de faz«r 
manteiga; a Inglaterra naÕ usou da força, para impedir ao 
Governo Portuguez a que tivesse nas Cortes da Europa Em
baixadores instruídos, que fizessem valer os direitos de Portugal, 
nas negociaçoens do armistício e da paz geral; a Inglaterra naõ 
declarou guerra a Portugal para obrigar a Corte do Rio-de-
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Janeiro a mandar para Londres os diamantes, o páo brazil, a 
tirzcla, as rendas da Madeira, &c. pondo os productos das mais 
importantes rendas publicas fora do reyno ; para ser gasto, e 
talvez prodigalizado, por tal maneira, que fique fora do alcauce 
do Erário o exame das contas. 

Nestes pontos se conhece, que naÕ he á opressão das naço
ens grandes contra Portugal ; nem he á falta de meios, de re
cursos, e de forças, proporcionalmente mui grandes; e até 
mesmo mais que bastantes; he sim á ignorância e ao erro (se 
he que naÕ ha causa ainda peior) que se deve attribuir a la
mentável circumstancia de ver, que na epocha presente, quando 
todas as naçoens pedem indemnizaçoens e recompensas, até 
pelo que naÕ fizeram, naÕ haja quem se lembre de dizer uma 
palavra a favor do direito, que o Soberano de Portugal tem a 
remuneração, pelos serviços que fez á causa commum ; pelo 
contrario, Fernando V I I . ficou, na paz de Paris, com Oliven
ça, a pezar de sua servil adhcrencia a Bonaparte. 

CONGRESSO EM V I E N N A . 

NaÕ deve admirar, que se tenham demorado tanto as deci
soens do Congresso de Vienna, quando se considera a magni
tude e complicação de interesses, sobre que tem de decidir; 
mas naÕ podem deixar de assustar, os princípios, que se tem 
adoptado, e posto sejam unicamente sabidos pelo rumor, ha 
factos, que lhe daÕ grande probabilidade de serem authen. 
ticos. 

He matéria de grande importância, e que merece profunda 
meditação, os cálculos que fazem, e publicam pessoas intima
mente connexas com os differentes gabinetes, e com os Pleni
potenciarios, sobre o numero de habitantes deste ou da quelle 
paiz. A maneira por que faliam em trocas e compensaçoens 
de vassallos; para este ou para aquelle Soberano; como se o 
Congresso de Vienna tivesse de arranjar a troca de rebauhos de 
Carneiros. 

O amor e affeiçaõ que cada um tem ao seu paiz, o respeito ás 
leys e eustumes de sua pátria ; os sentimentos de lealdade a seu 
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Soberano; saõ o effeito da educação, e do habito. He, logo, 
impossível, que comum rasgo tle penna, e sem consultar as in. 
clinaçoens dos povos, se possam transferir provincias, e naço
ens inteiras de um Soberano para outro, e fazer com que os in
divíduos conservem ao novo Soberano a mesma affeiçaõ, respeito 
c lealdade, que tinham á familia Reynante, debaixo de cujo go-
Terno nasceram, e se criaram. 

A Áustria por exemplo, absolvêo do juramento de fidelidade 
o Tyrol , e outras províncias que cedeo á França ; aquelles povos 
quizéram resistir a esta mudança, e por meio das armas tornar a 
submetter-se á Áustria, esta potência porem recusou aceitallci, 
e desamparou-os; pelo que, elles se viram obrigados a confor
mar-se com a sua sorte, c cuidaram a passar a educar seus fi
lhos, inspirando-lhe, com muita propriedade, sentimentos de 
Tespcito e obediência á França, debaixo de cujo Governo ti
nham de viver. Agora a Áustria torna a tomar posse destas 
Provincias, *> esquecendo-se da renuncia que tinha feito, e da 
absolvição que dera aos povos de seu juramento de fidelidade, 
castiga como traidores todos aquelles indivíduos, que mostram 
alguma repugnância, em sugeitar-se ao Governo Austriaco. 

O mesmo quasi se pode dizer, da aonexaçao da Polônia á 
Russia, da Saxonia á Prússia, de Flandres á Hollanda; &c. 

Parece-nos impossível, que tractando-se os poros com esta 
indifferença ; fazendo-os passar suecessivamente, de um a outro 
Senhor, possam os Soberanos contar com obediência voluntá
ria, affeiçaõ sincera, ou lealdade verdadeira. Diraõ, que a força 
terá os povos em sugeiçaõ : nós negamos essa proposição. A 
força reside da parte da multidão ; isto he, no poro, e naÕ da 
parte dos poucos que constituem o Governo : em ponto de facto, 
a opinião he quem conserva a obediência dos poros ; acabado 
no povo o convencimento de que hc útil e justo o obedecer ; os 
poucos, que governam, naÕ podem ter forças para continuarem 
no mando. O exemplo da tyrannia de Napoleaõ parecia mais 
que sufficiente para convencer o Mundo desta verdade; e 
ainda assim os desastres dos vinte annos passados parece que 
naÕ bastam. 
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Os amigos da paz e da humanidade naÕ poderão olhar sem 
temor para o estado actual da Alemanha. A Russia tem 
650.000 homens em armas ; além dos corpos irregulares : a 
Áustria tem mais de 500.000, actualmente aregimentados : a 
Prússia tem 300.000 e os outros Estados da Alemanha tem ex
ércitos cujo numero excede muito a proporção de sua popula
ção. 

Colônias Francezas. 

Aos 13 de Dezembro p. p. se registraram as seguintes orde
nanças, na colônia de Martinica. Ia . Sobre o estabelecimento de 
um Conselho Superior : 2». Uma tarifa dos tributos coloniaes, 
continuando a ordenança de impostos de anno de 1814; o di
reito chamado Domaine d'occident; 2 j por cento em todas as 
fazendas importadas em navios nacionaes ; 1\ por cento na 
exportação da mandioca, farinha, e mais mantimentos, 3*1. 
Uma ordenança sobre o commercio estrangeiro. 

H E S P A N H A . 

Tem-se desvanecido todas as esperanças de que o Governo 
adoptasse medidas menos rigorosas a respeito dos partidistas das 
Cortes. As prisoens de estado continuam sem interrupção ; e 
naÕ tem havido mitigação nas sentenças proferidas contra 
aquella classe de pessoas. O numero dos descontentes, por 
conseqüência, continua a augmentar-se diariamente. 

A p. 145, damos uma circular do Conselho Real, pela qual 
se recommenda aos ecclesiasticos, que façam com que as pes
soas, que freqüentam os templos, se portem nelles com decên
cia, durante o serviço Divino. Esta ordem mostra qual he o 
estado do Clero na Hespanha, que necessita de taes adraoesta-
çoens do Governo; e quaes saÕ os sentimentos de religião no 
Povo, quando he preciso fazello devoto por força. 

Os Inglezes principiam a queixar-se, de que o Governo Hes
panhol obriga os vassallos Britannicos a pagar contribuiçoens 
forçadas, como faz aos Hespanhoes; e que alem disto se adop-
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tam na Hespanha regulamentos diametralmente oppostos aos 
interesses commerciaes da Inglaterra. 

Se ao descontentamento dos povos, Fernando V I I . accres
centar deshavenças com a Inglaterra, terá de augmentar as 
suas dificuldades ao ponto de naÕ terem remédio algum. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Temo-nos abstido, quanto tem sido possivel, de relatar os 
factos da guerra civil na America Hespanhola; porém as atro
cidades inúteis, que se continuam a practicar, esgotam a paciên
cia do homem mais moderado. O quebrantamcnto da capitu
lação de Caracas exüoguio toda a confiança, os Americanos 
Hespanhoes naÕ acreditam promessa alguma, e matam, sem ex. 
cepçaÕ nem piedade, todos os Hespanhoes e seus adherentes, 
que apanham ás maõs. Assim as authoridades Hespanholas 
retorquem com igual furor. O General Calleja participou 
ao Vice Rey de México, que na batalha de Aculco, em 
que perdeo um homem morto, e dous feridos, mandou pas
sar á espada 5.000 índios ; a maior parte dos quaes estava de 
joelhos pedindo misericórdia. O General Oruz publicou um 
decreto, em que impõem pena de morte a toda a pessoa, que 
tiver em seu poder qualquer arma, incluindo machados, facas, 
canivetes, &c. Julga-se que a mortandade no México chega 
ja a um milhão de pessoas. Em Puerto Cabello mais de 50 
prisioneiros foram fechados em um armazém de pólvora, a que 
se mandou largar fogo. 

Havendo o General Realista Morales posto cerco á cidade 

de Maturin juncto á província de Carthagena, mandou a 

seguinte intimaçaõ ao Commandante. 
" Habitantes de Maturin—A rapidez com que as armas da 

Monarchia Hespanhola tem subjugado rarias províncias de Ve
nezuela, he clara prova de que a Divina Providencia favorece a 
causa justa. Eu vos offereço agora uma honroza capitulação. 
Deponde as armas; e se algum de entre vós naÕ deseja viver 
debaixo do Governo Real, terá passaporte para qualquer das 
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colônias que escolha; os outros, que consentirem ficar, teraõ as 
suas propriedades e os seus direitos respeitados." 

(Assignado) TOMAZ MOUALES, Gen. 

Resposta do Commandate da Praça. 
" Tendo Matnrin levantado o estandarte da liberdade, o va

lor de seus habitantes por mais de uma vez se fez conspicuo: 
elles juraram enterrar-se debaixo das cinzas da sua cidade, an
tes do que tornar a submetter-se ao despotico Governo, que 
por séculos os tem opprimido. Este juramento agora renovam. 
Vós gabais-vos de vossas precárias vantagens, e da grande força 
que tendes debaixo de vosso commando, a qual, dizeis vós, he 
mais que sufficiente para nos obrigar a render-nos. General, 
vós podeis pôllas em movimento ; estamos promptos e dispos
tos aencontrállas ; e se vós nos conquistaes, será sobre cinzas, e 
corpos mortos, que a vossa victoria será celebrada, por con. 
sentimento de todos, que estaõ debaixo de minhas ordens." 

(Assignado) JOZE' FRANCISCO BERMUDES. 

INGLATEnRA. 

A energia da marinha de guerra Americana, taÕ pequena, 
em comparação da marinha Ingleza; tem causado viva sensa
ção em Inglaterra. A prova disto se acha, no grande júbilo 
que todos mostraram, por haver a fragata Ingleza Endymion 
tomado a fragata Americana President. Quam insignificante 
naõ he esta victoria, comparada com as grandes batalhas na
vaes, que cubriram de gloria a marinha Ingleza durante a guer
ra passada; e com tudo o prazer dos Inglezes foi mui grande: 
porque elles se sentiam humilhados. 

Abstracto do producto liquido das rendas publicas, em 

Inglaterra, nos annos que acabaram em 5 de Janeiro de 

1814, e 5 de Janeiro, de 1815. 

5 de Janeiro, 1814. 5 de Janeiro, 1815. 
Alfândega ^3:707.668 ^4:938.299 
Exciza , 17:561.03*2 J8:3U,172 
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Sellos 5-340 711 5:598.573 

Correio 1:406.000 1:450.000 

Taxas pessoaes 16 :286 .812 6:411.671 

Taxas territoriaes 1:143.281 1:129.223 

Miscellanea 423.217 417.226 

Fundo consolida-lo 35 :878 .721 38:256.184 

Direitos annuaes para pagar letra3 do thesouro. 

2:618.001 

479.898 

3:097.890 

Alfândega 2:778.061 

Exci ja 548.829 

To ta l de direitos 
annuaes * 3.326.890 

Total de direitos ? 
annuaes e per- V 39:195.611 41:354 083 
manentes } 

Tr ibutos de guerrx. 

Alfândega 3:722.424 

Excisa 6:073.533 
3:503.024 

6:354.541 
Propriedades 13:905.803 14:218.333 

Total dos tributos 
\ 23:761 de guerra C 23:761.760 

Tota l geral das 

2-1:075.898 

rendas publicas \ 62:957.371 65.429.981 

Antes da guerra, em 1793, a divida publica éra de 

213:800.000 libras esterlinas; e os encargos sobre essa divida 

eram 9:000.000. 

Em 1813, a divida éra de 717:500.000; e os juros, c outros 

encargos 39:300.000. 

N o anno de 1813, os recursos ordinários, comprehendendo 

as taxas de guerra, eram de 32:250.000 ; ao que se ajunctou o 

empréstimo de 35:000.000; para chegar ás despezas, que se 

podem calcular em 114:000.000. Além disto havia que atten

der á amortização da divida de 60:000.000. 

Daqui parece, que os recursos ordinários da Inglaterra ape

nas cobrem os juros e mais encargos da divida publica, nofun-

do consolidado. 
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N Á P O L E S . 

A nobreza deste reyno apresentou a El Rey uma oraçaõ 
de agradecimentos pelo seu bom governo, a que elle deo a se
guinte resposta. 

" A oraçaõ da Nobreza de meu reyno foi mui Iisongeira a 
meu coração ; os sentimentos e desejos, que expressa, concor
dam plenamente com as minhas vistas e sentimentos. Nunca a 
Nobreza se mostrou mais digna do que nesta solemne occasiaõ ; 
quando, pondo de parte as suas pretensoens, e esquecendo-se 
de seus antigos privilégios, fallou pelo bem do Soberano e do 
Estado. Fallou a linguagem do patriotismo e da honra. A 
naçaÕ Napolitana honrará eternamente o nome de tantas fami
lias celebres, e tantas pessoas distinetas pelos seus últimos ser
viços; e os meus successores saberão distinguir aquellas, que 
tem agora, pelo seu desinteresse, adquirido nova gloria. A 
Nobreza deseja instituiçoens, que lhe assegurem a duração de 
um Governo liberal. Este deve ser o desejo de toda a naçaõ, 
e eu sei que esse he o facto. Teria ja sido cumprido esse de
sejo, se as tempestades politicas naÕ houvessem impedido as 
minhas vistas. A nossa primeira necessidade he a independên
cia da NaçaÕ. Esta eslá alcançada:—está segura pelo valor 
do meu exercito. Podemos agora empregar-nos na organiza
ção interna do reyno, e todos os meus pensamentos se dirigirão 
a este importante objecto. As instituiçoens adaptadas aos 
nossos tempos saÕ igualmente necessárias ao bem da naçaÕ, e 
ao esplendor e segurança do throno. Eu declaro que me dá 
menos prazer governar, no meio deste povo, que tanto 
amo, e que tanto amor me tem mostrado, do que fundar um 
Governo regular, cercado por conselheiros da naçaÕ, e preser. 
vallo das paixoens, e do erro ; um Governo que sempre appro-
vará a NaçaÕ Napolitana ; porque tem somente em vista a sua 
felicidade. Se a nobreza deixa a seus successores o glorioso 
character que mostra agora, os meus successores acharão tam
bém nella, como a mim me acontece, o mais brilhante apoio do 
throno." 

VOL. XIV. No. 81. 2 L 



2 6 6 Miscellanea. 

As forcas d'EI Rey de Napoies se avaliam em 40.000 infan
tes, 18.000 cavallos, 6 000 artilheiros, 6 000 das guardas, 
4.200 soldados marinheiros, e 15.000 de Corpos independen
tes, Legiaõ Corsica, e outros estrangeiros : total, 89.500 ho
mens, além das guardas nacionaes. 

P O R T U G A L . 

Resgate d'Argel. 

Pnblicou.se em Lisboa uma lista, que se diz completa, de 
todos os captivos em Argel, que fôram resgatados; notando a 
embarcação em que foram aprezados, e o lugar de sua nativi-
dade ou residência. 

A demora, que tem havido cm se fazer esta publicação, muito 
depois do Correio Braziliense ter apontado e recommendado 
esta medida, dará a entender, que o Govemo assim obrou, sem 
que tivesse necessidade de ser aguilhoado por ninguém. Se isso 
for acreditado, bom proveito que lhe faça; ainda que nos naõ 
repliquem, " que fará a V. M. se for servido*" Nos estima
mos sempre os melhoramentos, provenham elles de quem pro. 
vierem. 

A publicação destas listas dos captivos resgatados, he de 
suroma consolação para as pessoas nisso interessadas; e a pu
blicação das coutas deve ser de mui grande interesse ao credito 
e respeito do Governo. He sem duvida erro de muitas pessoas, 
o suppôr que he contra a dignidade do Governo patentear as 
contas da receita e despeza dos differentes ramos da adminis
tração publica ; pelo contrario he muito decente que o Gover
no assim obre, c nada contribue mais para lhe dar o character 
de honra e probidade, de que se segue o respeito reciproco da 
parte do povo. 

He necessário partir de um principio, que o producto dos 
tributos, que constituem as rendas do Erário, naõ pertencem 
ao Governo, mas sim ao povo; a administração dessas rendas 
hc a que pertence ao Governo; daqui concluímos, que nunca 
pôde ser indecoroso aos administradores, dar conta de sua ad. 
ministraçaõ. Nesta regra geral naÕ queremos incluir aquellas 
despezas, que de sua natureza devem ser oceultas. 

http://Pnblicou.se
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Quanto a utillidade, que ao Governo se segue deste modo de 
administração, naÕ podemos dar uma prova mais immediata do 
que o exemplo deste resgate. O Governo para evitar até as 
suspeitas de má administração, encarregou o negocio dos res
gates a uma commissaõ de particulares; estes publicaram de 
tempos a tempos algumas contas, que deram uma satisfacçaõ 
universal.- Daqui resultou, que as contribuiçoens e emprésti
mos continuaram; muitos perdoaram os juros, outros fizeram 
plena doaçaõ do que tinham dado a titulo de empréstimo ; e 
por fim publica-se a lista dos nomes, com o que devem todos 
ficar satisfeitos. 

Esta experiência de bom successo, e geral contentamento, 
n'um pequeno ramo da administração publica, deve convencer 
os do Governo do quanto ganhariam em credito, reputação, e 
confiança publica, se quizessem obrar em outros ramos, seguindo 
os mesmos principios. Os tributos ou rendas, que se cobram 
do povo, para qualquer ramo da administração publica, estaõ 
justamente nas mesmas circumstancias daquelle dinheiro, qae se 
ajunctou para o resgate d'Argel. A marinha, o exercito, os 
magistrados, &c. &c. sustentam-se do que o povo paga para 
aquelles fins, assim como pagou aquelle outro dinheiro para o 
resgate, e se neste exemplo se achou conveniente dar-lhe parte 
do que se tinha obrado { porque se nao deverá fazer o mesmo 
nos outros casos ? 

A falta destas communicaçoens ao publico dá sempre motivo 
de suspeitar, que o dinheiro do Erário tem diversa applicaçaõ 
daquella a que foi destinado ; e o meio natural e fácil de des
truir essas suspeitas, he publicar as contas, como taÕ louvavel-
mente se practicou neste caso. 

Embaixador Inglez em Lisboa. 

Corre em Londres um boato de que Mr. Canning, o Em
baixador Inglez, em Lisboa, fora aposentado no Real Palácio 
das Necessidades. Nós apenas podemos dar credito a simi
lhante noticia; e nos parece ser mais antes um dos fogetes, que 
as gazetas da opposiçaõ atiram aos do partido ministerial. 

2 L 2 
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Naõ julgamos natural, que a Regência de Lisboa sevandi-
jasse uma residência Real, fazendo-a morada de um individuo 
particular ; os Governadores do Reyno se lembrariam, que 
quando um filho d'El Rey de Inglaterra esteve em Lisboa; S. 
A. R. o Principe Regente lhe destinou para morada este mesmo 
palácio tias Necessidades ; para assim indicar o respeito que ti
nha a um membro de outra familia Real ; os palácios Reaes em 
Portugal sempre se consideraram só próprios da Realeza, e o 
acatamento, que se lhes deve, hc parte da necessária grandeza 
da Magestade. 

Por outra parte, ainda que os Governadores do Reyno ca-
hissem neste erro, Mr. Canning nao aceitaria tal offerta, e 
muito menos poderia pedir, que lhe dessem tal habitação. 

Mr. Canning se lembraria, que os Portuguezes saÕ affeiçoa-
dos a seus Reys, e que se alegram e aprazem, em ver o Soberano 
cercado de lustre, e de grandeza, e tem justos, c bem fundados 
zelos tle que os attributos da Realeza, e os exteriores da digni
dade Magestatica, se appliquem senaõ ao Monarcha. Mr* 
Canning consideraria, que os mesmos Francezes, que tantos 
vexames causaram aos Portuguezes, respeitaram sempre este 
sentimento dos povos; e assim nunca os insultaram, fazendo 
morar o seu General em Chefe, n'algum dos Palácios Reaes; e 
por tanto Mr. Canning naÕ quereria ter menos attençaõ cora 
os Portuguezes do que tiveram os inimigos Francezes: nem dar 
um passo que o faria mais odioso que Junot. 

Depois disto, Mr. Canning havia de prever, que fazendo o 
Governo de Lisboa este obséquio ao Embaixador Inglez, de lhe 
dar um palácio Real para sua residência, ainda que fosse so
mente por poucos dias; este cumprimento extraordinário faria 
com que o Embaixador Francez tivesse as mesmas pretençoens; 
seguir-se-hia o Embaixador de Hespanha ; dahi o Núncio, &c.; 
e quem se opporia á torrente destas pretensoens (bem fundadas 
depois do exemplo da Inglaterra) ou quem teria palácios Reaes 
para tanta gente? 

O Palácio aonde hoje se acha a Inquisição, se chama os Es-
taos, (que he uma abreviação de Estados) porque ali se hospe
davam os Embaixadores, ate que procurassem casas; mas 
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nunca foi cntaÕ palácio Real; tinha só aquella applicaçaõ para os 
Ministros Estrangeiros, antes de ser dedicado aos sagrados 
Cárceres da Sanctissima InquisaÕ. 

Por estas razoens naõ damos credito á tal noticia ; porém 
se sueceder que ella se ache ser verdadeira ; entaõ o Leitor terá 
a bondade de riscar a hypothese em que escrevemos; e deixar 
ficar tudo o mais. 

Embaixada Portugueza em Londres. 

Escrevem de Lisboa, que havendo ali chegado do Rio-dc-
Janeiro o navio Fenix, se publicaram alguns despachos, entre 
os quaes he o de Cypriano Ribeiro Freire, para Ministro em 
Londres ; dizendo-se igualmente, que o Conde de Funchal ti
nha, pela mesma via, ordem para ir immediatamente a Roma, 
cumprimentar a Sua Sanctidade, pelo sen restabelicimento á 
Sancta Sée. 

Quado temos visto, que o Principe Regente de Portugal naõ 
pôde saccar de Londres o Conde de Funchal, nem nomeando-o 
Secretario de Estado para o Rio-de-Janeiro, nem com o plano 
de o mandar para Madrid; poucas esperanças nos restam de 
que S. A. R. consiga a remoção de S. Exa. com esta embaixada 
a Roma. No entanto seo Conde obedecer, por esta vez ; terá 
boa occasiaõ de advogar em Roma a súbita extiucçaÕ de todos 
frades; e mostrar os seus talentos Diplomáticos em negociar 
indulgências, e breves da marca. Deus o leve para onde naÕ 
faça mal. 

ROMA. 

SaÕ vários os rumores, sobre as discórdias do Papa com o 
rey de Napoies e asseveram alguns jornaes, que os Napolita
nos tem actualmente entrado nos Estados Ecclesiasticos com 
um exercito de 20.000 homens. Sua Sanctidade mandou prohi
bir, em seus dominios, a introducçaõ de livros estrangeiros, fo
lhetos, e gazetas, a menos, que naÕ tenham especial licença do 
Cardeal Secretario de Estado : esta medida, mui conforme ao 
systema Ecclesiastico, naÕ causa admiração. 
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CONRESPONDENCIA. 

SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE! 

Tendo lido a furiosa composição do Grande Diplomático de triste 
figura, notei as palavras seguintes—» O expresso que levou os plenos 
poderes he bem notório, que chegou precisamente no dia em que elles 
eram indispensáveis. Mal sabe V. M«. a pena que causou a noticia 
da chegada do expresso ao Grande Diplomático de triste figuro, pois 
he notório que o Conselheiro Saldanha lhe pedio hum expresso para 
mandar a Vienna d' Áustria, e que o ditto Diplomático de triste 
figura se desculpou, dizendo que todas as pessoas que elle costumava 
empregar se achavaõ auzentes, e com esta desculpa retardou elle por 
muitos dias a partida dos despachos, porem assim mesmo uaõ lhe valêo 
o stratagêma porque quiz a boa fortuna, que chegassem a tempo, e 
quando o Grande Diplomático de irisle figura soube da chegada do 
expresso a tempo ; e por conseqüência que o seu plano tinha malo
grado, foi nessa occasiaõ que elle atirou com o Correio Braziliense 
pelos ares, quebraraõ-se lhe os occulos de quatro lentes verdes, e 
com a fúria toda a armação da Castanhinha, cáusticos na nuca, e 
emplastos a traz das orelhas lhe veio ao meio do Chaõ, e ficou como 
um Caõ pcllado, appareçêram por felicidade os dois Scientificos. O 
Padre e o Medico, um lhe arranjou a moral o outro lhe concertou 
o fizico e tornou a si o Don Qulxotte Diplomático.* 

A respeito da genealogia que V. Mcc. nos deu deste amigo, deverei 
dizer-lhe que este descobrimento tem sido causa do tal amigo andar 
desconfiado com todos que olhaõ para elle, uns lhe descobrem 
olhos de mulato, outros beiços, outros a Carapinha; em uma pa
lavra, tal tem sido a curiosidade de comparação, que tem chegado ao 
ponto de ter causado bastante divertimento uo palácio do R— nas 
sociedades Diplomáticas, &c. de sorte que o miserável e desprezível 
naõ tem outro remédio senaõ refugiar-se na Costa do Mar, e pro
curar alivio no seio da Viuvinha. Senhor Redactor V. Mce. tem 
agora occaziaõ de dar Conta deste Servo Besobediente Intrigante 

* O Padre lhe impoz por penitencia que levasse a Castanhinha a 
S. Amaro, e o Medico lhe ordenou que naõ escrevesse mais asneiras 
em o Investigador, quando naõ de certo iria para a Caza doe 
Orates. 
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Mor,* he tempo que uma naçaõ taõ heróica e governada pelo me
lhor dos Principes, seja representada com a dignidade que lhe com
pete, e naõ por uma figurinha, que com tanto que a conservem no 
lu^ar, em tudo está prompto a comprometter a naçaõ, digna de me
lhor Sorte e capaz de sustentar a sua independência sem necessidade 
de Tutor Estrangeiro. 

Já que estou com a penna na mão direi, que sua insolencia se 
gaba de ter mãos limpas, naõ he de admirar que assim acon
teça a quem usa de luvas, , que servirao~ um anno de 

graça, (Caro anno para o Principe Regente) e com taes luvas 
se pode sem receio de cujar as inaõs fazer trapaças et 

sic et caetera, naõ he pois de admirar que as mãos estejaõ limpas, 
porem qual hc o motivo porque Sua Insolencia so quer como diz o 
o dictado jo^ar com dados chumbados, isto he naõ quer outros Ad—s 
senaõ os que elle nomeia ? querem-o mais claro Senhores do Banco 
do Brazil, todo o discredito que Sua Insolencia tem causado á Insti
tuição Regia do Banco do Rio de Janeiro tem sido por motivos que 
elle Ia sabe, e tem chegado a intriga a ponto de dizer de fazer persuadir 
ao Governo Inglez de se naõ fiar no Banco do Rio de Janeiro ou 
nos seus agentes; em uma palavra a maior parte das desgraças da na
çaõ Portugueza se devem a elle e a sua familia Godoyana. De-Ihe 
Corda Senhor Redactor, j á que o tem em mãos e elle se enforcará, 
naõ o poupe; a JVaçao" Portugueza deve muito e muito á sua penna 
V. Mce. lhe está tirando as Cataratas dos olhos. 

Seu constante leitor, 
AMICUS. 

P. S. Com a morle do .4lien Ad acabou grande parte da tyrannia 
do Grande Diplomático de triste figura pois ja podem vassallos Por
tuguezes rezidir em Inglaterra sem necessidade de licença do Em

baixador Portuguez. Cabe a propósito dizer aqui que quando Mr. 
Whitbread celebre orador no Parlamento soube este facto, poz as 
maõs na Cabeça; e gritou, he possivel que um Ministro Estrangeiro 
sé tivesse atrevido, governar em nosso paiz, azylo da liberdade; de 
certo está infâmia jamais tornará a acontecer eu notarei este facto 
no parlamento, &c. &c. nosso desejo he que o Seuhor Joze Anselmo 
Corrêa mandasse uma fiel narrativa da sua expulsão de Londres ao 

* O Senhor Antonio de Araújo foi por muito tempo victinia das 
intrigas deste Diplomático, porem graças á justiça do Principe Re
gente triumphou dos seus inimigos, desmacarando os planos da fami
lia do Godoy Portuguez. 
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Membro Whitbread, a fim de que as tyrannlas do tal Diplomata se
jaõ expostas no Parlamento, assim como saõ as de Fernando VII. e 
convidamos a todos os Portuguezes, que tem sido expulsos a que fa-
çaõ o mesmo. 

Todos os inimigos da Caza de Bragança ainda mesmo os senten
ciados por traidores tem sempre tido abrigo em Caza de S— E—o, 
C— de F— e saõ os seus companheiros quotidianos. 



CORREIO BRAZILIENSE 
D E M A R Ç O , 1815. 

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

CAMOENS, C* I I . C 1 4 . 

POLÍTICA. 

Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

L I S B O A . 

Alvará, sobre os Orfaõs, na Cidade de Lisboa. 

XiiU o Principe Regente faço saber aos cjue o presente 

alvará com força de ley virem, que tendo-me sido presente 

em Consulta da Meza do Desembargo do Paço, tomada 

sobre oufra do Senado da Camera de Lisboa, quanto era 

necessário, conveniente, e útil ao bem do meu Real ser

viço, e conforme á causa da humanidade, soecorrer as 

pessoas miseráveis dos orfaõs daquella capital , que viviam 

desamparados por falia de providencias capazes de se lhes 

dar por meio dellas uma boa educação , a fim de que che

gados á maioridade podessem ser úteis a si, e ao estado, c 

naõ viessem por falta de cuidado e amparo de suas pes

soas na idade em que saõ mais perigosas as paixoens, e 

mais próximos os perigos, a ser cidadãos naÕ só inúteis 

a si, mas até perniciosos á sociedade : represenlando-se-me 

outrosim nas mesmas consultas, que tendo-se procedido a 

averiguaçoens e informaçoens, que subiram também a 

minha Real presença, constara que naÕ havia fundos 

nenliuns públicos destinados á manutenção dos orfaõs des

amparados, nem Casa ou Collegio público onde se dou-

V O L . X I V . N o . 82. Sx 
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trinassem ; e que de todas as providencias de que se lem
braram os informantes, nenhumas eraõ tam sabias, e apro. 
priadas, como as que se achavam estabelecidas no Regi
mento dos Juizes dos Orfaõs, no qual se acautelou, e 
prevenio tudo o que podia ser conducente e taõ útil fim, e 
que pondo-se em practica as sobredictas disposiçoens, e as 
que estavaõ estabelecidas na ordenação do livro quarto, 
titulo cento e dous, e cento e tres, confiando-se a um ma
gistrado de consideração a inspecçaõ da causa dos orfaõs, 
o qual fizesse pôr em effectiva execução as máximas taõ 
acertadas que a experiência de longos annos mostrou 
serem as mais adequadas, e erigindo-se de novo o estabe
lecimento da Casa Pia, que taõ proveitoso tinha sido, se 
conseguiria o melhor arranjamento, commodidade, c edu
cação dos orfaõs desamparados : e tomando em considera
ção todo o referido, e a importância desta matéria de taõ 
sérias conseqüências para a felicidade individual destes 
miseraves, privados do abrigo, e educação paterna, e para 
a prosperidade geral do estado, que cm grande parte de
pende da moral, e costumes, e instrucçaõ pública, e par
ticular de cada um dos seus membros : e desejando dar 
providencias adaptadas ao objecto de tanta consideração, 
couforraando-me com a sobredicta consulta, e cora o pare
cer dos Governadores do Reyno, e de outras pessoas 
doutas e zelosas do meu Real serviço. Sou servido deter-
nar o seguinte:— 

I . Pôr-se-lia em effectiva execução pelas authoridades 
competentes, e a quem toca, a determinação do Regimento 
dos Juizes dos Orfaõs em geral, e muito especialmente no 
que diz respeito ao cuidado de suas pessoas, eapplicando-
se a disposição do paragrapho doze delle ao que se acha 
disposto na ordenação do livro quarto, titulo cento e 
dous, e cento e tres, compensando-se assim aos tutores as 
despezas que fizerem com os orfaõs, de que naõ levavaó 
paga. 
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2. Instaurar-se-ha a Casa Pia do Castello, destinando-

se-lhe as rendas que antigamente tinha, sendo possivel, e 

ajnnctando.se as do Collegio dos Meninos Orfaõs da Mou-

raria, que he o único estabelecimento desta natureza que 

se pôde unir, tendo os outros certas e apropriadas appl i -

caçoens, para ser tudo regido, a fim de recolher, manter, 

e educar os orfaõs miseráveis, conforme as suas qualidades 

e aptidão que tiverem. 

3. Para cuidar na inspecçaõ de todos os orfaõs ricos e 

pobres, e para fazer executar prompta e exactamente o 

re<>"imenío, e mais ordens relativas a este objecto com as 

providencias competentes : sou servido nomear Provedor 

Mór dos Orfaõs, um dos Desembargadores do Paço, que 

eu houver por bem designar, o qual proporá em meza 

tudo o que julgar conveniente a bem da manutenção, en

sino, accommodaçaõ, administração, e segurança dos bens 

dos mesmos orfaõs, e dos estabelecimentos públicos acima 

referidos, pondo-se logo em execução as providencias que 

forem npprovadas, ou consultando-se-me, sendo necessá

rio, as que de novo occorrerem, e se julgarem úteis, a fim 

naõ só de se fazerem executar as disposiçoens já estabele

cidas, mas também quanto de novo poder melhorar a sorte 

e condição dos orfaõs desamparados, e que mais quadrar 

ás circumstancias. 

4. Para conseguir-se taõ útil fim se dirigirão ao ditto 

Desembargador do Paço os Ministros respectivos, rece

bendo delle as insinuaçoens e determinaçoens, que convie-

rem a melhorar a sorte destes desamparados cidadãos ; e 

os Juizes dos Orfaõs lhes remetterão até ao fim de cada 

um anno á vista do livro determinado pelo paragrapho 

terceiro da ordenação do livro primeiro, titulo oitenta c 

oito, e das averiguaçoens que devem fazer, relaçoens indi

viduaes do estado da pessoa, bens, e de tudo o mais que 

pertencer aos orfaõs do seu districto, com as observaçoens 

que parecerem necessárias e convenientes. 

2 J I 2 
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5. Sendo summamente prejudicial á honestidade, c bom 
comportamento das orfaãs o serem depositadas em cadêas 
publicas : prohibo, que daqui em diante os Juizes dos 
Orfaõs prendam, as desaccommodadas com o pretexto de 
estarem recatadas nestes depósitos até se tornarem a ac
commodar, devendo entretanto serem recolhidas na Casa 
Pia, onde se daraõ aquelle trabalho que for proporcionado 
á sua idade, forças e comprehensaõ. 

6. Nas cidades, villas, e conselhos em que naõ houver 
deposito publico como em Lisboa, e no Porto, o cofre de 
tres chaves determinado pela ordenação do livro primeiro, 
titulo oitenta e oito, paragrapho trinta c um, se guardará 
daqui em diante naõ em poder dos depositários, mas no 
lugar mais forte e seguro que houver, para evitar os des
caminhos a que de outro modo ficará sujeito. 

7. Para animar a caridade, e humanidade daquelles dos 
meus vassallos que se proposerem a criar e amparar algum 
orfaó, ou orfaõs sem vencer estipendio, e o mandar ensinar 
a lêr e escrever nas villas e cidades : hei por bem que o 
possa conservar até á idade de desaseis annos, sem pagar-
lhe soldada, sendo-lhe lambem licito offerecer no alista
mento e sorliamento em lugar de algum seu filho sortiado, 
observando os Capitães Mores este privilegio religiosa
mente. 

7. Convindo que os Juizes dos Orfaõs dessa cidade e 
termo tenhaÕ idade, estado, e experiência para bem reger 
a pessoa e bens dos orfaõs sem os prejuizos, e descaminhos 
que do contrario se seguem : sou servido que daqui em 
diante sejaõ nomeados para Juiaes dos Orfaõs de Lisboa, 
e seu termo por tres annos Desembargadores da Casa da 
Supplicaçaõ aptos e zelosos entre os extravagantes moder-
nos, sendo-me propostos cm consulta do Senado da Camera, 
como até agora eraõ os bacharéis. 

Pelo qne mando á Meza do Desembargo do Paço; Pre
sidente do Meu Real Erário; Senado da Camera; e a 
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todos os outros Tribunaes ; Ministros de Justiça; e mais 
pessoas a quem o conhecimento deste alvará pertencer, o 
cumpraõ e guardem, naõ obstante quaesquer leys ou dis
posiçoens em contrario, que todas hei por derogadas para 
este effeito somente, como se de cada uma fizesse expressa 
e individual mençaõ : e valerá como carta passada pela 
Chancellaria, posto que por ella naõ ha de passar, e que o 
seu effeito haja de durar mais de um anno, sem embargo 
da ordenação em contrario. 

Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro 
d'Ou(ubro, de mil oitocentos e quatorze. 

P R Í N C I P E . 

Marquez de AGUIAR. 

Alvará, sobre os pleitos, por valor insignificante. 

Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente 
alvará com força de ley virem : que tendo estabelecido 
providencias a fim de simplificar a administração da jus
tiça e diminuir o numero dos pleitos e o proseguimento e 
continuação dos de insignificante valor a bem do socego e 
prosperidade dos meus fieis vassallos no alvará de treze de 
Mayo do anno passado ; c convindo ampliadas, declarando 
umas para remover algumas duvidas, que se tenhaõ podi
do suscitar, e determinando outras conformes ao espirito, 
e fim politico delle. Hei por bem ordenar o seguinte :— 

1. Naõ sendo exacta a tabeliã, que se juntou ao referido 
alvará de treze de Mayo do anno passado, nem cohercnte 
com a ampla e clara determinação do paragrapho quarto 
do mesmo, nem sendo necessários exemplos em uma regra 
geral enunciada com clareza : sou servido, que se observe 
a sobredicta determinação cm attençaõ á tabeliã, como se 
naõ existisse, comprehendendo-se os Juizes Ordinários no 
augmento das Alçadas; pois que tendo-as na couformi-
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dade da ordenação livro primeiro titulo sessenta e cinco 
paragrapho sette, e do alvará de vinte e seis de Janeiro de 
mil seiscentos noventa e seis, nem foram, nem podiam en
tender-se exceptuadcs. 

2. Exigindo a boa administração da justiça, e o bem 
dos meus fieis vassallos pela desproporção dos tempos no 
augmento dos valores, que se elevem ao tresdobro as penas 
e multas a dinheiro, que se achaõ nas ordenaçoens : daqui 
em diante se entenderão com o acréscimo de duas partes 
mais na conformidade do que mando practicar com as 
alçadas; o que se observara também nas taixas para os 
libellos, gabellas, provas por escripturas, e ensinuaçoens, 
segundo a disposição das ordenaçoens do livro terceiro 
titulo trinta, titulo oitenta e quatro, titulo sincoentae nove, 
e livro quarto titulo sessenta e dois, e em todas as mais da 
Jey do Reyno, em que naõ tiver havido determinação espe
cial e posterior a ellas. 

3. As appellaçoens, que se intentarem dos Juizes Ordi
nários, c chegarem no seu valor até a quantia da alçada 
dos Corregedores das Comarcas, hiraõ para estes, evitando-
se assim as fadigas, delongas, e despezas de se reraelterem 
para a relação do districto, para onde hiraõ daqui em 
diante somente, e em direituraas causas, que excederem a 
alçada dos referidos Corregedores. 

Pelo que mando á Meza do Desembargo do Paço; Pre
sidente do Meu Real Erário; Regedor das Justiças; Con
selho da Minha Real Fazenda ; Governador da Relação e 
Casa do Porto ; e a todos os Tribunaes, Ministros de Jus
tiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o cumprimento 
deste alvará, o cumpraõ, e guardem, sem embargo de 
quaesquer leys, ou disposiçoens em contrario, que todas 
hei por derogadas, como se de cada uma fizesse expressa 
mençaõ. E valerá como carta passada pela Chancellaria, 
posto que por ella naÕ ha de passar, e que o seu effeito 
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haja de durar mais de um anno, naõ obstanfe a Ley em 
contrario. 

Dado no Palácio do Rio-de-Janeiro em desaseis de 
Septembro, de mil oitocentos e quartorze. 

P R Í N C I P E . 

Marquez de AG UIAB. 

Aviso, sobre as rendas da Casa de S'°. Antônio de Lisboa. 
Illnstrissimo e Excellentissimo Senhor: Havendo o Se

nado da Camera desta Cidade posto na Augusta Presença 
do Principe Regente Nosso Senhor, em Consulta de 16 de 
Dezembro passado, a Representação da Junta da Admi
nistração dos Bens, e Rendas da Real Casa de Santo An
tônio, expondo a triste situação, em que se acha pelas du
vidas, interpretações, e questões, suscitadas pelos Ministros 
Territoriaes, acerca da execução dos Privilégios ha tres 
séculos concedidos pelos Senhores Reys, seus Augustos 
Predecessores, e confirmados pelo mesmo Senhor, aos Mam» 
posteiros, e mais Pessoas encarregadas das Esmolas da re
ferida Real Casa: E considerando Sua Alteza Real, que a 
falta de observância destes Privilégios nascera da urgentís
sima Causa de Defeza do Estado, a que devia acudir-se 
promptamente, e sem embaraço ; e que tendo cessado por 
beneficio da Providencia o flagello da Guerra, delles naõ 
resulta inconveniente attendivel, quando aliás saõ precisos 
para haver quem se encarregue das Esmolas de que de-
pendea conservação do Culto, e esplendor desta Igreja de 
tanta devoção : Foi Servido Determinar immediatamente, 
que no Seu Real Nome se expressão as mais terminantes 
Ordens, para que guardem aos Mampostciros, e mais Pes
soas encarregadas da Arrecadação das Esmolas, destinadas 
para a referida Real Casa de Santo Antonio, os Privilégios, 
que expressamente lhe forem concedidos, sem duvida, ou 
interpretações, oppostos á sua Observância, com tanto que 
naõ exceda o numero dos que na Arrecadação dellas forem 
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empregados a um em cada Freguezia. O que participo 
a V. E x c \ por Ordem do mesmo Senhor, para fazer ex
pedir pela Repartição de V. Exc1. as Ordens necessárias, 
na parte que lhe compete. 

Deos guarde a V. Exca . 
JOAÕ ANTÔNIO SALTER DE MENDONÇA. 

Palácio do Governo, em 9 de Dezembro, de 1814. 

Aviso para Manoel Nicolao Esteves Negraõ. 

Havendo o Senado da Camera desta Cidade posto na 
Augusta Presença do Principe Regente Nosso Senhor, cm 
Consulta de 16 de Dezembro passado, a Representação da 
Juncta da Administração dos Bens, e Rendas da Real Casa 
e Igreja de Santo Antonio; expondo a triste situação, ein 
que se acha pelas duvidas, iuterpretações, e questões sus
citadas pelos Ministros Territoriaes, acerca da execução 
dos Privilégios ha tres séculos concedidos pelos Senhores 
Reys, seus Augustos Predecessores, e confirmados pelo 
mesmo Senhor, aos Mamposteiros, e mais Pessoas encarre-
gadas das Esmolas da referida Real Casa: E conside
rando Sua Alteza Real, que a falta de observância destes 
Privilégios nascera da urgentissima Causa da Defeza do 
Estado, a que devia acudir-se promptamente, e sem em
baraço; e que tendo cessado por beneficio da Providencia 
o ÍIa<rcllo da Guerra, delles naõ resulta inconveniente at-
tendivel, quando aliás saõ precisos para haver quem se en
carregue das Esmolas, de que depende a conservação do 
Culto, e explendor desta Igreja de tanta devoção, Foi 
Servido Determinar immediatamente por Aviso de 16 de 
Agosto ultimo, que se expessaõ no Seu Real Nome as 
mais terminantes Ordens aos Magistrados, para que guar
dem aos Mamposteiros, e mais Pessoas encarregadas da 
arrecadação das Esmolas destinadas para a referida Real 
Casa de Santo Antonio, os Privilégios, que expressamente 
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lhe forem concedidos, sem duvida, ou interpretações, op
postas á sua observância, cora tanto que naõ exceda o nu
mero dos que na Arrecadação dellas forem empregados, a 
ura em cada Freguezia. O que participo a V. S*-. para 
que fazendo-o presente na Meza do Desembargo do Paço, 
se mandem por ella passar logo as Ordens necessárias aos 
sobreditos Ministros Territoriaes, para que se executem 
promptamente as de Sua Alteza Real sobre este objecto. 

Deos guarde a V. S*. 
JOAÕ ANTÔNIO S A L T E R DE MENDONÇA. 

Palácio do Governo, em 9 de Dezembro, de 1814. 

ITÁLIA. 

Proclamaçoens dos Generaes Inglezes em Gênova. 
Italianos ! A Gram Bretanha tem desembarcado suas 

tropas nas vossas praias; e vos estende a maõ para vos 
livrar do jugo de ferro de Buonaparte. 

Portugal, Hespanha, Sicilia, e Hollanda, podem attes-
tar os liberaes e desinteressados principios, que animam 
aquella Potência. 

A Hespanha, por sua firme resolução, e seu valor, com 
o auxilio de seus Alliados, foi bem suecedida em uma 
grande empreza. 

Os Francezes foram expulsados de seos territórios; sua 
independência está assegurada, e sua liberdade civil esta
belecida. 

A Sicilia, protegida por esta Potência, pôde salvar-se 
do deluvio universal, de que nada tem soiFridq, c deveo-o 
á benevola disposição de seo Principe ; tirada da es
cravidão para a liberdade, apressa-se a recobrar o seu an
tigo esplendor entre as naçoens independentes. 

A Hollanda vai a fazer o mesmo. 
E so á Itália ha de ficar debaixo do jugo ? 
Só os Italianos haõ de pelejar contra Italianos, para sus

tentar um tyranno, e para escravisar o seo paiz ? 
VOL. X I V . No . 82. 2 N 
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Italiano?, naó mais hesitação, vos sois Italianos, e tu 

particularmente, Exercito Ital iano, reflecte que a grande 

causa da (ua pátria está na tua m a õ ! 

Guerreiros de Itália ! naõ se pede que venhais para nos, 

mas pede-se-vos que confirmeis os vossos direitos e a vossa 

liberdade. 

Chamai-nos, e correremos a vos, e entaõ as nossas forças 

junctas , faraõ com que a Itália torne a ser o que já foi nos 

melhores tempos, e o que Hespanha agora he. 

(Assignado) W . B E N T I N C K . 

Commandante em Chefe das Tropas Britannicas. 

Liorne, 14 de Março, da 1814. 

Tendo as forças de S. M. Britannica debaixo do meu 

commando, expellido os Francezes do território de Gê

nova, faz-se cecessario p r o v e r a manutenção da boa ordem, 

e ao Governo deste Estado. Considerando que o desejo 

geral, da naçaõ Genovcza se manifesta a favor da restau

ração do antigo Governo, debaixo do qual gozava liberda

de, prosperidade e independência; considerando também que 

este desejo parece ser conforme com os principios professa

dos pelas alta - Potências Alliadas, de restituir a todos seus 

antigos direitos e privilégios. 

Declaro, 

Io . Que he restabelecida a Constituição dos Estados 

Genovezes, que existia no anno de 1797, com aquellas 

modificacoens que a voz geral, o bem publico, e o espirito 

da Constituição original de 1576 parecem requerer. 

2 o . Q u e as modificacoens orgânicas, e junctamente o 

modo de formar a lista dos cidadãos eligiveis, e os Con

selhos Menores e Maiores, deverá ser publicada o mais ce

do possivel. 

3 o . Que será nomeado immediatamente um Governo 

Provisional, constando de 13 pessoas, e formado em dous 

Collegios como ao principio, e este continuará no exerci-
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cio de suas funcçoens até o Io. de Janeiro, de 1815, quan
do as duas classes haõ de ser comprehendidas no numero 
prescripto pela Constituição. 

4o. Que o Governo Provisional assumirá o exercicio dos 
Poderes Legislativos c Executivos do Estado, e arranjará 
o systema temporário, já continuando e modificando as 
leys existentes, já restabelecendo e modificando leys anti
gas, da maneira que melhor lhe parecer conveniente para 
o bem do Estado e sugurança deis pessoas e propriedade 
dos cidadãos. 

5o. Que dois terços dos Conselhos Maior c Menor seraõ 
nomeados immediatamente; os outros seraõ eleitos segun
do a forma da Constituição, quando se tiver feito a lista 
dos cidadãos cligí veis. 

6. Que os dous Collegios proporão aos dous Conselhos 
acima nomeados, segundo a forma da Constituição, todas 
as medidas que julgarem necessárias para o completo esta
belecimento da antiga forma de Governo. 

E, em cumprimento disto, declaro por esta presente 
Proclamaçaõ. 

Que o Senhor. 
E, Senhor. 
Senadores, saõ eleitos para formar o Governo Provisional 

do Estado Genovez ; e convido e ordeno a todos os habi
tantes de todas as classes e condiçoens para que prestem 
a sua ajuda e obediência. 

W . BENTINCK, 

Commandante em Chefe. 
Quartel-general, 25 de Abril, de 1814. 

DECLARAÇÃO. 

Dos Governadores e Procuradores da Sere7iissima 
Republica de Gênova. 

Informados de que o Congresso de Vienna tem disposto 
da nossa pátria, unindo-a aos Estados de S. M. o Rey de 

2 N 2 



284 Politica. 

Sardenha, e resolvidos por um lado, a naõ ceder os nossos 
indisputáveis direitos, e por outro lado a naõ adoptar me
didas inúteis ou fataes, resignamos uma authoridade, que 
nos foi conferida pela confiança da naçaÕ, e approvada 
pelas principaes Potências. 

Tudo aquillo que um Governo, guiado pela jnstiça e 
pela razaõ, podia fazer a bem dos direitos e restauração 
de seo povo, há sido feito, sem reserva e sem hesitação. 
Attestam-o as nossas consciências, e sabem-o os paizes mais 
remotos. 

Agora nada nos resta a fazer, senaõ recommendar ás au
thoridades municipaes, administrativas e judiciaes; o 
justo exercicio de suas funcçoens; ao governo que vai a 
sueceder, o cuidado das tropas que havíamos commeçado 
a formar, e das que haviam servido com lealdade. 

A todo o povo de Gênova recommendamos tranquilli
dade, mais do que a qual nada be necessário para o bem 
das naçoens. 

Acompanha-nos para o nosso retiro um profundo senti
mento de gratidão para com o illustre General que conhe
ceo os limites da victoria, e uma perfeita confiançaemque 
a Divina Providencia nunca ha de abandonar os Geno-
vezes. 

Proclamaçaõ do General Dalrymple. 

Palácio de Gênova, 26 de Dezembro, de 1814. 
Tendo o Governo Provisional, nomeado por S. E. Lord 

\V . Bentinck, em 26 de Abril próximo passado, deposto 
a sua authoridade nas minhas maõs, apresso-me a decla
rar publicamente, que elle tem trabalhado constantemente 
para o bem e felicidade de seus cidadãos. 

Tendo recebido ordens de S. A. R. o Principe Regente 
da Gram Bretanha para entregar o Governo dos Estados 
Genovezes a authoridade que for nomeada por S. M. o 
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Rey de Sardenha, conforme a decisaõ do Congresso de 
Vienna, em virtude da qual os Estados de Gênova saõ 
postos debaixo do dominio de S. M. Sarda, ordeno, que 
todos os habitantes dos Estados Genovezes obedeçam ás 
existentes authoridades Administrativas, Municipaes c Ju
diciaes, até mc ser communicada a vontade do Rey de 
Sardenha. 

Naõ tenho duvida de que a ordem e harmonia que rey-
nava entre todas as classes de cidadãos durante a minha 
residência entre elles, ha de ser mantida debaixo desta 
mudança ; e hc com verdadeiro prazer que annuncio a 
futmra prosperidade deste paiz, garantida pelos privilégios 
que foram preservados pelo acto de cessaõ, e pelo governo 
paternal de um Rey cujo cuidado he assegurar a felici-
cidade dos seus caros vassallos. 

J . P. D A L R Y M P L E , 

Commandante das tropas Britannicas nos Estados de 
Gênova. 

Gonova, 27 de Dezembro, de 1814 

CONGRESSO DE VIENNA. 

Declaração. 
As Potências Europeas fôram congregadas em Vienna, 

para o fim de consolidar as bases, fixadas pila paz de Pa
ris. Esta obra éra taõ complicada como difficil. O ne
gocio éra restabelecer o que 20 annos de desordens tinham 
destruído; e tornar a construir o edifício politico entre as 
suas ruínas, levantar os Estados que tinham cabido, e re
por outros dentro de seus justos limites; dispor de grande 
numero de territórios, que tinham ficado vagos, pela 
queda daquella mesma Potência que os tinba absorvido. 
O negocio éra também prevenir, por uma sabia repartição 
de força, entre os principaes Estados, a preponderância 
de algum delles; e com isto a volta daquelles males, que 
ha taõ pouco tempo tinham instruído e assustado o mundo. 
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Esta grande obra está acabada. Alhanáram-se grandes 

obstáculos, resolvêram-se questoens mui delicadas, e se re

conciliaram pretensoens contrarlictorias. 

Se o Congresso naõ satisfez a todas as esperanças, pre-

encheo todos os desejos, consolou todas as desgraças, que 

ainda oprimem as naçoens e os indivíduos; se, em unia 

palavra, naõ pôde obter aquella perfeição ideal na ordem 

social, que tantas vezes se tem procurado em vaõ ; ao me

nos tem pre-enchido os differentes deveres, que se lhe in

cumbiram. Regulando todos estes interesses, cujo encon

tro poderia submergir a Europa em novas convulsoens, 

tem satisfeito a todas as partes, mitigado sacrifícios inevi

táveis por vantagens evidentes, e surdo a toda a outra vóz, 

que naõ fosse á da humanidade oprimida e exhausta, tem 

sacrificado a uma paz permanente o lustre, que um com

portamento de menor conciliação teria derramado sobre 

seus trabalhos. 

Os Soberanos, ao tempo de se separarem, aUendendo á 

nova epocha que se abre ás naçoens, reconhecem como 

primeiro dever, manter aquella paz, que se comprou a 

custa de taõ generosos esforços, e penosos sacrifícios, pela 

heróica devoção de seus povos, e pelo valor de seus solda

dos. Elles conhecem a necessidade de se entregar de novo 

a estas saudáveis oecupaçoens, de que os tinham muitas 

vezes distraindo as recentes tormentas—de reanimar as ar

tes, melhorar as leys, e assegurar a felicidade das naçoens. 

Elles estaõ mais do que nunca convencidos de que a se

gurança e força dos Estados somente pôde ser garantida 

pela sabedoria dos seus governos, e pelo amor de seus po

vos; que as convençoens mais estrictas, os tractados mais 

solemnes, as mais profundas combinaçoens da diplomacia, 

saõ somente auxiliares inúteis, se a justiça e a moderação 

naõ presidir nos gabinetes ; e que a melhor garantia de 

uma tranqüilidade geral existe na determinação de cada 

Potência de respeitar os direitos de seus vizinhos ; assim 
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como em uma firme e clara determinação de fazer causa 

commum contra todos aquelles, que naõ respeitando estes 

principios, tentarem ultrapassar os limites que o systema 

politico lhes tem assignado. 

Separando-se os Soberanos, ja unidos pelas suas des

graças passadas, e pelos sentimentos de seus verdadeiros 

interesses, tem concluído uma aliiança simples e sagrada, 

—a de fazerem subordinada toda a ontra consideração, 

á inviolável mantença da paz, e suflõcar na sua nas

cença todo o projecto tendente a destruilla, por todos os 

meios que a Providencia tem posto em suas maõs. 

Possam as naçoens da Europa descançar confiadamente 

nesta solemne uniaõ ! Possa a esperança, e a segurança 

nascer de novo entre ellas, e com isto os fructos da paz e 

das artes. Possa excluir-se da lembrança os sustos da 

quellas cruéis desgraças, que os Soberanos desejam evitar 

para todo o sempre. Possa a Religião, o respeito pelas 

authoridades legitimas, a submissão ás leys, e em fim o 

horror de tudo quanto pode perturbar a ordem e descanço 

publico, virem a ser novos laços da Sociedade ! Possam 

as relaçoens úteis ligar todas as naçoens, e banir d'entre 

ellas toda a rivalidade que naó seja a da vir tude! Home

nagem, em fim, aquelle grande e eterno principio, de que 

naõ ha felicidade, nem para as naçoens, nem para os indi

víduos, senaõ no bem de todos. 

FRANÇA. 

Ordenação a"El Rey para segurança da tranquillidade 

publica; no acommettimento de Bonaparte. 

Luiz, por Graça de Deus, Rey de França, e de Na

varra, a todos os que estas presentes virem, saúde. 

O Artigo 12 da Carta Constitucional encarrega-nos es

pecialmente de fazer regulamentos e ordenaçoens necessá

rias para a segurança do Estado. Esta seria essencial-
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mente compromettida se naõ tomássemos medidas promptas 

para reprimir a empreza que acaba de se formar contra 

um dos pontos de nosso reyno, e para prevenir o effeito de 

conjuraçoens e tentativas, para excitar guerra civil e des

truir o Governo. 

Art. 1. Napoleaõ Buonaparte he declarado Traidor e 

Rebelde, por haver apparecido com armas na maõ no De

partamento do Var. Ordenamos a todos os Governado

res, Commandantes da força armada, Authoridades Civis, 

e mesmo simplices Cidadãos, que se armem contra elle, 

o prendam e levem perante um Conselho de Guerra, o 

qual, depois de haver reconhecido a sua identidade lhe 

porá as penas prescriptas pela Ley . 

2. SeraÕ punidos com o mesmo castigo, e igualmente 

culpados dos mesmos crimes. 

Os Soldados e pessoas de toda a graduação, que tiverem 

acompanhado e seguido o dicto Buonaparte na sua invasão 

do território Francez, uma vez que dentro do espaço de 

oito dias, a datar da publicação da presente ordenação, 

naõ venham e prestem a sua submissão aos nossos Gover

nadores, Commandanles das Divisoens Militares, Gene

raes, ou Authoridades Civis. 

3. Seraõ igualmente perseguidos e punidos como parti

distas e cúmplices de rebelliaõ e de attentado para mudar 

a forma do Governo e provocar guerra civil, todos os ad

ministradores civis e militares, chefes, e pessoas emprega

das nas dietas administraçoens, pagadores c recebedores 

do dinheiro publico, mesmo simplices cidadãos, que, di

recta ou indirectamente prestarem ajuda e auxilio a Buo

naparte. 

4. Seraõ punidos com os mesmos castigos, na conformi

dade do Artigo 102 do Código Penal, aquelles que por 

fallas feitas em praças publicas ou em sociedades, que por 

edictaes, ou escriptos impressos, tiverem tido parte ou ai-
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liciado Cidadãos para tomar parte na revolta, ou abster-
se de a repellir. 

5. O nosso Chanceller, Ministros, Secretários de Esta
do, e o Nosso Director Geral da Policia, cada um no que 
lhe pertence, saõ encarregados da execução da presente 
Ordenação, que será inserida no Bulletim das Leys, diri
gida a todos os Governadores das Divisoens Militares, 
Generaes, Commandantes, Perfeitos, Sub-Prefeitos, e Mai-
oraes do nosso reyno, com ordem para a fazerem imprimir 
e affixar em Paris, e onde quer que for necessário. 

Dada no Palácio das Thuillerias, em 6 de Março, de 
1815, e no anno 20 do nosso Reynado. 

(Assignado) Lu iz . 
Pelo Rey, 

O Chanceller de França, DAMBRAY. 

Proclamaçaõ. 

Tínhamos em 31 de Dezembro passado, adiado as duas 
Cameras, para resasumirem as suas sessoens no Io. de Maio. 
Durante aquelle tempo tínhamos estado a preparar os ob
jectos sobre que ellas haviam de oecupar-se. A marcha 
do Congresso de Vienna permittia-nos crer no geral esta
belecimento de uma paz solida c durável; e nos oecupa-
vamos, sem cessar, em todos aquelles trabalhos, que pode
riam servir para a tranquillidade e felicidade do povo. 
Esta tranquillidade está perturbada—esta felicidade pode 
ser compromettida pela malevolencia c traição. A 
promptidõ e sabedoria das medidas que estamos tomando 
haõ de rebater os seus progressos. Cheio de confiança no 
zelo de que as nossas Cameras nos tem dado provas, apres-
samos-nos a chamallas á roda de nos. 

Se os inimigos da pátria tem fundado suas esperanças 
nas divisoens que haõ sempre forcejado por fomentar ; os 
seus protectores, e defensores legitimos destruirão aquella 

VOL, XIV. No. 82. 2 o 
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esperança criminosa por meio da inexpugnvel força de 
uma indestructivel uniaó. 

Por estas causas temos ordenado, e ordenamos o que se 

segue : — 
Art. 1. As Cameras dos Pares e dos Deputados dos 

Departamentos saõ convocadas extraordinariamente, nos 
logares acostumados de suas sessoens. 

2. Os Pares e Deputados dos Departamentos ausentes 
de Paris, voltarão para ali tam de pressa lhes chegue a 
noticia da presente Proclamaçaõ. 

3. A presente Proclamaçaõ será inserida no Bulletim 
das Leys, enviada a todos os Prefeitos, sub-prefeitos, 
Maioraes, e Municipalidades do reyno, publicada e affixa-
da em Paris, e por toda parte. 

4. O nosso Chanceller, e os nossos Ministros, cada um 
no que lhe pertencer, saÕ encarregados da execução da 
presente. 

Dada no Palácio das Thuillerias, em 6 de Março, de 
1815, e no vigésimo anuo do nosso Reynado. 

(Assignado) Luiz. 
O Corpo Municipal da Cidade de Paris, ajunetado cm 

sessão extraordinária, conveio unanimemente na seguinte 
Oração ao Rey: — 

Senhor—Desde que V. M. voltou para França coin-
meçámos a respirar; a liberdade publica cpcssoal, asse
gurada por uma Carta solemne, o credito que ia a reviver, 
os nossos portos tornados a abrir ao commercio, seus braços 
restituidos á agricultura, a harmonia estabelecida entre 
todos os Corpos do Estado, a certeza da paz dada á Eu
ropa, tudo garantia á nossa pátria a felicidade, que ella so 
conhecera debaixo dos vossos antepassados. 

E este he o momento que escolhe este Estrangeiro para 
manchar o nosso território com sua odiosa presença ! 

Que quer elle de nos ? 
Que direitos pode pretender, aquelle, cuja tyrania nos 
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haveria desobrigado de toda a obediência a elle, e que, 
pela sua abdicação, deve ter desobrigado os mais escrupu-
losos de seos juramentos ? 

Que vem elle buscar á nossa França, que tanto tempo 
opprimio? 

Em vaõ, Senhor, durante um anno, vos consumistes em 
generosos esforços para reparar tantos males. Estes males 
ainda nos estaõ pezando, e ainda elle ousa apparecer entre 
nos! Ainda deseja, para reparar suas perdas, que a flor 
da nossa mocidade, victima de seu desmedido orgulho, vá 
morrer por seu mandado, no meio das neves da Russia, 
ou entre as áridas montanhas da Hespanha. 

Terá o universo de ser segunda vez inflamado, para 
cair segunda vez sobre a França ? Coberto já de tanto 
sangue deseja ainda trazer-nos guerra civil! Crê que 
nunca poderá cansar a clemência do Ceo, ou a magnani
midade de uma naçaÕ que assentou de se esquecer delle ? 

Graças á Providencia, que já respiramos debaixo de um 
Governo paternal, debaixo da tutelar e legitima authori-
tiade da antiga linha de nossos Reys. Cada momento do 
vosso reynado, Senhor, ha sido assignalado por algum 
bom desejo pelo vosso povo Francez, por algum acto de 
garantia da felicidade e liberdade publica ; naõ ha uma 
palavra vossa que nao recordemos com affecto, nem uma 
de vossas acçoens que naõ traga o signal do vosso amor 
pelos vossos vassallos, e ardente desejo de suffocar toda 
disscnçaÕ civil. Daqui vem que naÕ ha de nos um so, 
que naõ esteja prompto para morrer aos pes do Throno, 
em defesa do nosso Rey, aos pes de Luiz-o-Dcsejado, em 
defesa do nosso Pay. 

Sim, Senhor, isto juramos a V. M. ! 
Este juramento naõ lie so nosso, mas o de todo o Fran

cez, que ama a sua honra, o seu Rey, a sua pátria, e a sua 
familia. 

Na Casa-da-Camera, Terça-feira, 7 de Março, de 1815. 
2 o 2 
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Guardas Nacionaes de França. 
ORDEM DO DIA. 

Terça-feria, 7 de Março. 
Uma participação Telegiaphica, e a chegada de um Cor

reio, annunciaram a S. M.queBuonaparte, havendo partido 
de Elba, desembarcara em Cannes, no Departamento do 
Var, com 1000 homens e quatro peças de canhaõ, dirigin
do-se para a banda de Gap, a travez das montanhas, a 
única estrada que a fraqueza do seu destacamento lhe per
mittia que tomasse. Uma guarda avançada, que se apre
sentou ás portas de Antibes, foi desarmada e preza pelo 
Governador. Os mesmos Officiosannunciam a S. M. que 
os Governadores e Commandantes das Divisoens Militares 
partiram a sair-lhe ao encontro com as tropas das Guardas 
Nacionaes. Monsieur já partio para Lyons como Mare
chal Conde Gouvion St. Cyr, e muitos outros Officiaes. 

(Depois de referir outras medidas adoptadas na occa
siaõ, continua dizendo :— 

Ao mesmo tempo que o Rey convoca as Cameras, cha
ma para a defeza da pátria e do Throno, o exercito, cuja 
gloria está sem mancha, e as Guardas Nacionaes, que de 
facto saõ a naçaÕ mesma, armada para defender as suas 
instituiçoens. Os interesses, portanto, da naçaÕ, saõ os 
interesses, que a Guarda Nacional deve ter em vista. 

Pode ser que as medidas adoptadas pelo Congresso de 
Vienna, para assegurar a paz geral da Europa, removendo 
para mais longe o único homem, que tinha motivos para a 
perturbar, o reduzissem a intentar a empreza temerária; 
ou que a informação criminosa, que terá recebido de trai
dores, lhe desse esperanças de apoio ; porem os seus mes
mos partidistas o conhecem, c haõ de servillo menos por 
aífecto doque por ódio, seja cm despeito do Governo esta
belecido, ou para satisfazerem sua cubiça e ambição par
ticular. 

As Guardas Nacionaes, que naõ saõ influídas por estas 
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paixoens, e que saõ alheias daquelles cálculos, haõ de ver 

com outros olhos—tornara apparecer o homem, que des

truio mesmo suas próprias instituiçoens, e debaixo do ti

tulo de Governo regular, exercitou o poder mais absoluto, 

sacrificou a população, a industria, as riquezas, e o com

mercio da França ao desejo de extender os seus dominios 

além de todos os limites, e de destruir todas as dynastias 

da Europa para estabelecer a sua familia ; aquelle homem, 

que, para dizer tudo em uma palavra, vem agora dar ao 

mundo um novo e terrível exemplo do poder e da fortuna, 

cuja ambição he sem limites, cujas paixoens naó tem freio, 

e cujos talentos naõ saÕ acompanhados por v i r tude . 

Torna a apparecer quando a F rança commeça a respirar 

debaixo de um Governo moderado, quando os mais vio

lentos, reduzidos a submissão e sem poder, vem-se obriga

dos a valer-se de vaós murmuridos para perturbarem a 

tranquillidade publica ; quando a naçaõ está a ponto de 

receber da Legislatura e do Rey o complemento das suas 

instituiçoens; quando grandes capitães, de longo tempo 

por empregar, estaõ empregados na agricultura, na indus

tria, e no commercio externo, em uma escala que so es

pera pela proclamaçaõ das bases do Congresso para a ba

lança, e paz da Europa . Volta em semelhante occasiaõ, 

e a conscripçaõ, o bloqueio continental, guerra interminá

vel, poder arbitrário, e vergonha publ ica, vem na sua reta

guarda, em quanto a dianteira he conduzida por guerra 

civil e vingança. Pode elle esperar que a França torne a 

submetter-se ao seu j ugo , para tornar a ser sacrificada ás 

suas paixoens, para pelejar mais quinze annos, e dar seu 

sangue e thesouros para regalar a ambição e o ódio de um 

so homem ? Pensa elle que a França naõ ha de pezar com 

os seus interesses e dignidade o bem geral da Europa, que 

armada para o destruir, e que ainda está em armas, arranja 

agora com o Congresso a felicidade de tantas naçoens, e 
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que naõ lhe ha de permittir que recobre um poder, que 

por tanto tempo foi a destruição dos mais poderosos thro

nos, e das mais pequenas Republicas ? 

He tempo, em uma palavra, deste homem aprender, que 

exaltando uma naçaõ valente e generosa por suecessos mi

litares, da-Ihe armas, e que ninguém insultará impune

mente a opinião daquelle povo , mesmo estando sujeito, e 

que nunca o tornará a sujeitar aquelle jugo , que a opinião 

e a força quebraram para sempre. Mesmo aquelles que 

foram mais escrupulosos em respeito ao juramento de fi

delidade que prestaram ao Imperador , mas que tem cora

çoens Francezes, tem abandonado sem esperança um ho

mem, que se abandonou a si mesmo. Buonaparte em 

F rança naõ he mais doque um aventureiro. O Rey, a 

Pátr ia , a Constituição saõ as únicas vozes, que reúnem os 

Francezes. Conde D E S S O L E , 

Ministro de Estado, 

Major-general das Guardas Nacionaes do Reyno. 

Governo da Primeira Divisão Militar. 

ORDEM DO D I A . 

Paris, 7 de Março, de 1815. 

O Governo communica ás tropas da Primeira Divisão 

Militar a Proclamaçaõ, e a Ordenação do Rey, de 6 de 

Março . 

Tendo sabido que Napoleaõ Buonaparte ousara por o 

pé nas terras de França, na esperança de nos dividir, e de 

accender uma guerra civil, para fins de sua vingança, naõ 

ha de nos um so, que naõ esteja cheio da maior indig

nação. 

NaÕ be pois bastante que o dilirio da sua ambição nos 

arrastrasse a todas as partes tia Europa, levantasse todas 

as naçoens contra nos, nos fizesse perder provincias que o 
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valor Francez havia ganhado antes delle ser conhecido 
nas nossas fileiras, e que tenha finalmente aberto o reyno, 
e mesmo a capital, a estrangeiros ? Agora deseja armar 
Francezes contra Francezes, perturbar a nossa tranquilli
dade interna, destruir todas as nossas esperanças, e arran
car-nos de uma vez a liberdade e a constituição, que Luiz-
o-Desejado nos dera. Naõ, soldados, naõ ; naõ havemos 
de sofrer tal ; os nossos juramentos e a nossa honra saÕ 
penhores sagrados, e morreremos todos, sendo necessário, 
pelo nosso Rey, e pela Pátria.—Viva o Rey ! 

Conde MAISON, Governador da 
1». Divisão Militar. 

Paris, 9 de Março. 

Repartição dos Negócios da Guerra. 

ORDEM DO DIA. 

SOLDADOS ! O homem que ha pouco, aos olhos de 
toda a Europa, abdicou sua usurpada authoridade, de 
que tam fatalmente abusara, Buonaparte, desembarcou em 
terra de França, aonde nunca devera tornar. Que per
tende elle? Guerra civil.—Que busca? Traidores.—Aonde 
ha de achallos ? Será entre os soldados que enganou e 
sacrificou, fazendo-lhes tantas vezes mal logrado o seu 
valor ? será no seio daquellas familias aquém seu mesmo 
nome enche de pavor? 

Buonaparte deve certamente ter-nos em bem pouco, 
para crer que somos capazes de abandonar um legitimo e 
amado Soberano, para abraçarmos a sorte de um homem 
que naõ hc senaõ um aventureiro. Elle he fraco bastante 
para o crer ; e este ultimo acto de perfídia he sufficiente 
para nos convencer. 

Soldados ! o exercito Francez he o exercito mais nobre 
da Europa, e ha de ser lambem o mais fiel. 

Ajunctemos-nos á roda da bandeira dos Lírios, á voz do 
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pay do povo, o verdadiro herdeiro das virtudes do grande 
Henrique. Elle vos tem mostrado os deveres que tendes a 
perencher. Põem á vossa frente este Principe, o modêllo 
dos cavalleiros de França, cuja feliz tornada para a nossa 
pátria já expellio o usurpador que está agora com a sua 
presença, forcejando por destruir a sua única e ultima 
esperança. 

(Assignado) Duque de D A L M A C I A , Ministro e 
Secretario da Repartição do? 
Negócios da Guerra. 

Paris, 8 de Março. 

Camera dos Deputados. 

Na quarta-feira, 8 do corrente, ajunetaram-se os Depu° 
tados, e o Presidente lhes fez o seguinte relatório *.— 

O Presidente em desempenho da missaõ que lhe confias-
tes, fallou ao Rey da maneira seguinte :— 

S E N H O R ! O S Deputados que estavam cm Paris, quando 
leram a Proclamaçaõ Real, que convocava as duas Came
ras, espontaneamente se ajunetaram. O primeiro senti
mento do seu coração, tocado por esta nova prova da con
fiança de V. M. , foi o da gratidão. Conforta-os, Senhor, 
as medidas que haveis adoptado contra um basido estran
geiro ; e suas unanimes vozes, dando mostras da sua fide 
lidade e devoção, encarregaram o Presidente da Camera 
de levar immediatamente a V. M. a primeira expressão 
delia. 

O Rey recebeo o Presidente da Camera com a sua ac-
costumada serenidade. O seguinte saõ as palavras que 
S. M. se dignou retribuir-lhe :— 

Sou sensível a esta demonstração dos sentimentos da 
Camera, de que vos sois o orgam ; espero cora confiança 
a chegada dos Deputados dos Departamentos, e conto com 
a sua fidelidade, assim como com a de todos os Fran 
cezes. 
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Palia do Presidente da Camera ao Rey. 

SENHOR ! O interesse da pátria, o da coroa, a honra, 

a liberdade, chamam-nos á roda do throno para o defen

dermos, e para sermos protegidos por elle. Os represen

tantes do povo Francez conhecem que se deseja preparar-

lhe a baixa sorte reservada para os vassallos da tyrannia. 

Se alguma maõ Franceza ousa excitar as chamas da 

guerra civil, estamos certos que os illustres chefes e solda

dos que tanto tempo haõ defendido a França contra seus 

inimigos, haõ de ainda prestar ao seu paiz o auxilio das 

suas espadas. As Guardas Nacionaes haõ de ser os seus 

nobres rivaes; e este bello reyno naõ mostrará á Europa 

attonita o vergonhoso espectaculo de uma naçaõ alrai-

çoada pelos seus próprios filhos. 

Quaesquer que tenham sido as faltas que se tiverem 

commettido, naõ he agora o tempo de se examinarem. 

Devemos unir-nos todos contra o inimigo commuiii, e fazer 

por tornar esta crise de proveito para a segurança do throno 

e da liberdade publica. 

Conjurimos-vos, Senhor, que exerçais todos os poderes 

que a carta constitucional, e as leys tem posto em vossas 

maõs. A Camera, que a vossa confidencia convocou, 

naõ faltará aos seus deveres para com o Monarclia, e para 

com o povo Francez ; elles seraõ, Senhor, os vossos auxi-

liadoresem dar ao governo aquella torça, que iic neceüari^ 

para a segurança do estado. 

Resposta do Rey. 

Nunca duvidei dos sentimentos da Camera. Sempre 

me unirei com ella para a segurança, l iberdade, e felici

dade do meu povo. 

V O L . X I V . N o . 82. 2 p 
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Falia d'El Rey na Sessaõ Extraordinária das Cameras, 
aos 16 de Março, 1815. 

SENHORES ! Nesta importante crise, quando o inimigo 
publico tem penetrado uma parte do Reyno, e ameaça a 
liberdade do restante, venho ao meio de vos, para apertai* 
mais 'iquellcs laços que nus unem, e que constituem a forç:i 
do Estado. Dirigindo-me a vos, venho declarar também 
a toda a França os meus sentimento*-, e os meus desejos. 

Tornei a vir para a minha, pátria, e a reconciliei com 
as naçoens estrangeiras, as quaes, sem duvida, manterão 
com a maior fidelidade aquelles tractados, que nos resta
beleceram a paz. Tenho trabalhado em beneficio de meu 
povo. Tenho recebido, e ainda continuo a receber dia
riamente, as mais tocantes provas de seu amor. Posso cu, 
cntaÕ, aos GO annos de minha idade, terminar melhor a 
minha carreira do que morrendo em sua defensa .'—Por
tanto nada temo, pelo que me diz respeito ; porém temo 
pelo que respeita a França. Aquelle que vem acender 
outra vez entre nós a tocha da guerra civil, traz também 
comsigo o açoite da guerra estrangeira ; elle vem a redu
zir a nossa pátria ao seu jugo de ferro ; elle vem, n'uma 
palavra, a destruir aquella Carta Constitucional, que eu 
vos dei---aquella Carta, que hc o meu mais brilhante 
titulo na estimação da posteridade—aquella Carta, que 
todos os Francezs amam, c que eu aqui juro manter. 
Ajunctemo-ncs pois cm torno delia ; seja ella o nosso sa
grado estandarte. Os descendentes de Henrique IV. seraõ 
os primeiros a alistar se debaixo delle; seraõ seguidos 
por tedos os bens Francezes. Em uma palavra, Senhores, 
que a concurrencia de ambas as Câmaras de á authori-
d<v.!e toda a força que he necessária ; e esta guerra, ver
dadeiramente nacional, provará pela sua feliz terminação, 
o que pôde fazer uma grande naçaõ unida no amor a seu 
rey, c a suas leys. 
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Extracto dos Registros <lit fumara <L.* Pares; Sexta 

feira, 17 de Março, de IN 15. 

A Camera dos Pares, anxiosa de testemunhar a S. M. 

os sentimentos de que estaõ penetrados todos os seus nieTi-

bros, ouvindo o discurso pronunciado por S. M. na Real 

sess;iõ de hontem, depois de ter ouvido o relatório de unia 

Commissaõ especial de cinco membros, e depois da deli

berar sobre ella segundo as formas usuaes, resolveo, que se 

apresentasse a S. M. a seguinte falia : — 

Sr.Mioit ! Os Pares de França sentiram uma viva emo

ção, com o discurso, que V. M. pronunciou hontem do 

throno. Todos os coraçoens responderam a estas palavras 

taõ enérgicas, c taõ tocantes, que expressam ao mesmo 

tempo o vosso amor pelo vosso povo, e a vossa affeiçaõ 

pela constituição que lhes destes. Os sentimentos que 

animam a grande alma de V. M. se desenvolveram na

quella sessaõ, com um nobre clamor, que causou uma im

pressão mais viva ao augusto e sagrado character de 

vossa Real promessa. Monsieur, vosso digno Irmaõ, c 

todos os principes de vosso sangue, desejam pôr aos pés 

de V. M. na presença das duas Cameras, c pela simples 

j-arantia de sua honra, o seu juramento de fidelidade á 

Constituição. 

E^la Constituição, Senhor, hc o penhor de uma nova 

aliiança entre o povo Francez, c a antiga linha de seus 

Reys. As mais sabias instituiçoens saõ associadas com as 

mais illusires lembranças : ellas se prestam mutuo apoio, 

c compõem um poder immovel. Que louco poderia crer, 

que uma naçaõ generosa, unida com seu Rey por laços taÕ 

fortes, receberia a ley da violência e da traição ; que re

conheceria por seu Senhor, aquelle que usou do seu poder 

somente para calcar aos pés toda a liberdade, toda a honra, 

toda a justiça ; aquelle contra quem a Europa indignada 

se levantou toda cm armas, para o expulsar de seu seio ? 

2 p 2 
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O que temos a defender naõ he somente a segurança do 
Estado ; naõ he meramente a França contra a invasão de 
um inimigo,—he a mesma existência do paiz, he a honra 
nacional, he a gloria de nossas armas,—aquella gloria que 
nos fez taÕ ufanos, e que nos com cxul çaõ mostrávamos 
ás outras naçoens, no meio de nossas calamidade*, internas, 
e da oppressaõ tyrannica debaixo de que gemíamos. Que 
povo pelejou jamais por taõ charos interesses ? 

Senhor, he com uma confiança illimitada, que devemos 
responder a sabedoria e firmeza, de que vós nos dais taõ no
bre exemplo. A Constituição põem nas maÕsde V. M. todas 
as forças e recursos do Estado, quando se tracta de sua 
defensa ; e que poderes alem destes naõ achais vós no una
nime acordo de sentimentos e de vontades, que ajunetam 
ao redor do throno os representantes da naçaõ nas duas 
Cameras, e cuja homenagem viemos aqui apresentar-vos. 

A Camera dos Pares resolve, outrosim, que se procure a 
approvaçaõ d'El Rey, para que esta oraçaõ lhe seja apre
sentada por uma numerosa Deputaçaõ. 

O Presidente e Secretários, D ' A M B R A V . 

Duque de LEVIS . 

Conde PASTORET. 

Visto e sellado, Conde de VALENCE. 

Gram Referendario, Conde SEMON VILLE. 

Resposta d?El Rey. 
Recebo com a mais viva satisfacçaõ a Oraçaõ da Casa 

dos Pares. NaÕ tenho menos prazer em ver a confiança 
que em mim pondes. Eu a merecerei empregando con
stantemente todos os meios no meu poder, para a segurança 
do Estado. 

Oraçaõ da Camera dos Deputados. 
SENHOR ! Corriam as nossas lagrimas quando V. M., 

expressando-se como pay e como rey, fallou de coroar a 
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vossa carreira, morrendo por vosso povo. Naquelle mo

mento, ao mesmo tempo terrível e agradável, naõ houve 

homem que naó desejasse consagrar a sua \ ida em re-posta 

aos vossos gem-rosos sentimentos. Daqui a pouco todos 

os Francezes seatiraõ o mesmo enthusiasmo, e a França 

será salva. A Camera dos Deputados, Senhor, vem trazer 

aos pés do tlirono a homenagem de sua gratidão : cila 

ou vio com confiança o solemne juramento de vossa augusta 

familia, para a manutenção da Carta Constitucional. O 

Orgaõ da Naçaõ, a Camera, responde pela nobre appolla-

çaõ, que sahio da boca de seu Key : quanto mais seguro 

estiver o povo de seus direitos, tanto mais peneirado ficará 

da sanctidade de seus deveres. A questão naõ lie mera

mente, como até aqui, se nos seremos a preza cie inimigos 

estrangeiros; mas se ficaremos sugeitos ao mais humi

lhante jugo. 

Para salvar a Fiança dos males que a ameaçam pede 

V. M. a concurrencia das duas Cameras, para que ciem 

authoridade a toda a fortaleza que se requer. J a V. M. 

tem tomado medid*is de segurança publica contra o nosso 

oppressor, e que- Francez poderia jamais reconhecer os 

titulos e direitos de Soberania na pessoa de N ipolcaõ Bo

naparte, aquelle inimigo tia França e do mundo ? Sim, 

Senhor, as duas Cameras vos cercam, c julgam um dever 

seu concorrer com V. M. para a segurança da pátria e do 

throno. Descubramos a traição aonde quer que est ja 

occulta. Acumulemos de honras, c de gralidaõ aquelle 

generoso exercito, que defendendo o seu chefe c a nossa 

liberdade, que he também a sua, vai combater aquelles 

desencaminhados soldados, que seu bárbaro capitão traz 

para dillacerar as entranhas da pátria. Porém, Senhor, 

estas protestaçoens do nosso coração naõ saõ bastantes, e 

supplic mios a V. M. que nos permitia propor ú vossa 

confiança os meios, que julgamos próprios para reanimar 

mais e mais a esperança publica. Em quanto as Cameras 
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assim prestam ao Governo, que deve salvar França, a 
fortaleza de toda a naçaõ, os vossos fieis vassallos estaõ 
convencidos de que o Governo concorrerá para a segu
rança publica, confiando-se nos homens enérgicos e mo
derados, cujos nomes somente saõ a garantia de todos os 
interesses, e a resposta de todas as inquietaçoens ; a ho
mens que tendo sido em differentes períodos os defensores 
dos principios de justiça e liberdade, que estaõ no coração 
de V. M., e formam o patrimônio da naçaõ, saõ igual
mente interessados na estabilidade do throno, e naquelles 
principios, que o inimigo publico vem annihilar. 

(Assignado) L A I N E , Presidente. 
C H E R R I E R , DESAUX, 

GOULARD, Secretários. 

Resposta d'El Rey. 

Recebo com a mais viva satisfacçaõ a expressão dos sen
timentos da Camera dos Deputados, e da concurrencia 
que ella me promette nestas difficeis circumstancias; pela 
minha parte, ella pode estar segura, de que os instru
mentos, que eu empregar, seraõ sempre dignos da pátria 
e de mira mesmo. 

El Rey ao Exercito Francez. 

OrFiciAr.s E SOLDADOS ! Tenho respondido a foda a 
França, pela vossa fidelidade; vos naÕ desmentireis a 
palavra de vosso Rey. Reflecti, que se o inimigo trium-
phar, se acenderá entre vós a guerra civil, e que no mes
mo instante mais de 300.000 estrangeiros, cujas armas eu 
naõ poderei entaõ embaraçar, arremeçaraÕ por todos os 
lados de nosso paiz. Assim, conquistar ou morrer por 
elle—deve ser o nosso brado de guerra. 

E vós, que a este momento seguis outros estandartes, 
que naõ saõ os meus ; eu naõ vejo cm vós senaõ filhos 
illudidos ; abjurai pois o vosso erro, e vinde lançar-vos 
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nos braços de vosso pay ; e eu empenho a minda fé, que 
tudo será immediatamente esquecido. Contai todos vós 
com os prêmios que merecem a vossa fidelidade e os vossos 
serviços. L u i z . 

Março 18, 1815. 

Proclamaçaõ do Imperador Napoleaõ. 

Bahia de Juan, 1 de Março, 1815. 
Napoleaõ, pela graça de Deus, e a Constituição do Im

pério, Imperador dos Francezes, &c. &c. 

Ao Povo Francez. 

FRANCEZES ! A rebeldia do Duque de Catiglione en
tregou Lyons, sem defensa, a nossos inimigos : o exercito, 
cujo commando eu lhe tinha confiado, éra, pelo numero 
de seus batalhoens, valor e patriotismo das tropas que o 
compunham, plenamente capaz de derrotar o corpo Aus
triaco, que lhe ficava opposto, e por-se na retaguarda da 
ala esquerda do exercito inimigo, que ameaçava Paris. 

As victorias de Champ Aubert, tle Montmirail, de Cha-
teau Thierry, de Vauchamp, de Mormans, de Monter-
reau, de Craone, de Rhcims, de Arcy-sur-Aube, e de St. 
Dizier; a leva dos valentes paizanos de Lorraine, de 
Champaigne, de Alsacia, de Franch Comté, e de Bour-
goin, e a posição que eu tinha tomado na retaguarda do 
exercito do inimigo, separando-o de seus armazéns, de 
seus parques de reserva, de seus comboys, e de todas as 
suas equipagens o tinham posto em uma situação desespe
rada. Os Francezes nunca estiveram no ponto de serem 
mais poderosos, e a flor do exercito inimigo estava per
dida, sem remedio ; teria achado a sua sepultura naquelles 
vastos paizes que tinha devastado sem piedade, quando a 
traição do Duque de Ragusa entregou a Capital, e desor
ganizou o exercito. O inesperado comportamento destes 
dous generaes, que atraiçoáram no mesmo fempo a sua 
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pátria, o seu principe e o seu bemfeitor, mudaram o des
tino da guerra. A desastroza situação do inimigo éra 
tal, que na conclusão da acçao, que houve juncto a Paris, 
estava sem muniçoens, por se achar separado dos seus 
parques de reserva. 

Nestas importantes e novas circumstancias, o meu cora-
çou se achou dillaccrado, mas a minha alma permaneceo 
immovel. Eu consultei somente os interesses da pátria. 
Eu me desterrei para um rochedo no meio do mar. A 
minha vida éra, e devia ser, ainda útil a vós. Eu naÕ 
permitti, que um grande numero de cidadãos, que dese
javam acompanhar-me, participassem da minha sorte. 
Eu julguei que a sua presença éra útil em França, e só 
levei commigo um punhado de homens valorosos, neces
sários para a minha guarda. 

Elevado ao throno por vossa escolha; tudo quanto se 
tem feito sem vós he illegitimo. Por 25 annos tem a 
França tido novos interesses, novas instituiçoens, e nova 
gloria, que somente podem assegurar-se por um governo 
nacional; e por uma Dynastia, creada nestas novas cir
cumstancias. Um Principe que reynassc sobre vós, que 
se assentasse sobre o meu throno pelo poder daquelles 
mesmos exércitos que (em devastado o vosso território, em 
vaõ tentaria supportar-se sobre os principios do direito 
feudal ; elle naõ poderia recobrar a honra c os direitos de 
mais do que d'uma pequena porçaõ de indivíduos, inimi
gos do povo, que por 25 annos os tem condemnado em 
todas as nossas assembléas nacionaes. A vossa tranquilli
dade interna, e a vossa consideração no exterior ficariam 
perdidas para sempre. 

Francezes! No meu desterro ouvi as vossas queixas, e 
os vossos desejos : vós pedistes aquelle governo de vossa 
escolha, que éra o único legitimo. Vos me aceusastes da 
minha longa inacçaõ ; vós me fizestes reproches de sacri
ficar ao meu descanço os grandes interesses da pátria. 
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Tenho cruzado os mares no meio de perigos de toda a 
sorte. Chego entre vós para tornar a possuir os meus di
reitos, que saÕ os vossos. Tudo o que tem feito os indi
víduos, tudo quanto se tem escripto ou dicto depois da 
tomada de Paris, ser-me-ha para sempre ignorado: isso 
naõ terá influencia alguma na lembrança que conservo dos 
importantes serviços, que elles tem feito. Ha circum
stancias de tal natureza, que saõ acima da organização 
humana. 

Francezes ! Naó ha naçaõ por mais pequena que seja, 
que naõ tenha o direito de se subtrahir â obediência de um 
Principe, que lhe impoz o inimigo momentaneamente vic-
torioso. Quando Carlos VII . tornou e entrar em Paris, e 
dcrribou o ephemero throno de Henrique V. ; reconheceo, 
que elle devia o seu throno ao valor de seus heroes, e naõ 
a um Principe Regente da Inglaterra. 

He assim, que a vós somente, e aos valorosos homens do 
exercito que eu attribuo, e attribuirei sempre a minha 
gloria. (Assignado) N A P O L E A Õ . 

Pelo Imperador, 
O Gram Marechal, exercitando as funcçoens de 

Major-general do Grande Exercito, 
(Assignado) Conde BERTRAND. 

Golpho de Juan, 1 de Março, 1815. 

Napoleaõ, pela graça de Deus e a Constituição do Im

pério, Imperador dos Francezes, &c. &c. &c. 

Ao Exercito. 

SOLDADOS ! Naõ estamos conquistados : dous homens 
levantados das nossas fileiras atraiçoáram os nossos louros, 
a sua pátria, o seu principe, o seu bemfeitor. 

Aquelles aquém por 25 annos ternos visto atravessando 
a Europa, para nos suscitar inimigos ; que tem passado a 
sua vida pelejando contra nós nas fileiras dos exércitos 
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inimigos, amaldiçoando a nossa bella França, pretenderão 
commandar, e governar as nossas águias ; para quem se 
naÕ attreviam a olhar ? SofTreremos nós que sejam elles 
os herdeiros dos fructos de nossos gloriosos trabalhos—que 
elles se cubram com as nossas honras, e com os nossos 
bens—que elles caluniniem a nossa gloria ? Se o seu rey
nado continuar, tudo ficará perdido, até a memória da
quelles dias immortaes. Com que fúria naõ pervertem 
elles a sua mesma natureza! Elles procuram envenenar o 
que o inundo admira; e se ainda restam alguns defensores 
de nossa gloria, he entre aquelles mesmos inimigos, com 
quem combatemos no campo da batalha. 

Soldados! No meu desterro ouvi a vossa voz: che
guei por meio de todos os obstáculos, e de todos os peri
gos : o vosso general, chamado ao throno pela escolha do 
povo, e educado debaixo de vossas bandeiras, vos he resti
tuido ; vinde unir-vos a elle. 

Rasgai essas bandeiras, que a naçaÕ tem proscripto, c 
que por 25 annos servirão de signal de reunião a todos os 
inimigos da França ; arvorai o tope tricolor; vós o trou-
xestes nos vossos dias de grandeza. 

Devemos esquecer-nos de que temos sido os senhores das 
naçoens; mas naõ devemos soffrer, que ellas se intrometiam 
nos nossos negócios. 

Quem terá a presumpçaõ de nos querer assenhorear? 
Quem terá o poder de o fazer ? Recobrai aquellas águias 
que tinheis em Ulm, em Austerlitz, em Jena, em Evlau, 
em Friedland,em Tuleda, em Eckmuhl, em Essling, em 
"YVagram, em Smolensko, em Moskow, em Lutzen, em 
Vurken, em Montmirail. Pensais vós, que o punhado de 
Francezes, que está agora taõ arrogante, se atreverá a 
olhar para ellas ? Elles voltarão para o lugar donde vié 
ram ; e se quizerem reynaraÕ, como pretendem ter rey
nado, durante os 19 annos passados. As vossas posses
soens, a vossa graduação, a vossa gloria ; as possessoens, 
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a graduação e a gloria de vossos filhos, naÕ tem maiores 

inimigos do que aquelles principes, que os estrangeiros nos 

forçaram a receber: elles saõ os inimigos da vossa «lor ia ; 

porque a narrativa de tantas acçoens heróicas, que tem 

glorificado o povo Francez, pelejando contra elles, para 

se subtrahir ao seu jugo, fiz a sua condemnaçaõ. 

Os veteranos dos exércitos do Sambre e Mouse, do 

Rheno, de Itália, do Esrypfo, do Oeste, do Grande Exer 

cito, estaõ todos humilhados : as suas honrosas feridas saõ 

desgraçadas; os seus bons suecessos saõ reputados crimes • 

aquelles heroes eram rebeldes, se, como os inimigos do 

povo pretendem, os Soberanos legitimos estavam no meio 

dos exércitos inimigos. 

Honras, remuneraçoens, affeiçaõ, saõ concedidas aquelles 

que serviram contra a pátr ia , e contra nós. 

Soldados ! Vinde, e arranjai-vos debaixo das bandeiras 

de vosso chefe : a sua existência he composta da vossa ; 

os seus direitos saÕ somente os do povo , e os vossos; os 

seus interesses, a sua honra, a sua gloria, naõ saõ outros 

senaõ os vossos interesses, a vossa honra, e a vossa gloria. 

A victoria marchará a passo dobre : a águia com as ban

deiras nacionaes voara de uma torre á outra , e mesmo nas 

torres da igreja de Notre Dame. En taõ podereis mostrar 

as vossas cicatri-zes com h o n r a ; entaõ podereis gloriar-vos 

no que tendes feito; sereis os libertadores de vossa pátr ia . 

Na vossa velhice, cercados e estimados por vossos conci

dadãos, elles vos ouvirão com respeito, em quanto vós re-

contares vossos altos feitos ; vós podereis dizer com orgu

lho :—E também eu fazia parte daquelle grande exercito, 

que entrou duas vezes nos muros de Vienna, nos de Roma, 

de Berlin, de Madrid, de Moscow ; e que libertou Paris 

da negra mancha, que a t raição, e a presença do inimigo 

lhe linha impresso. 

Honrados sejam estes valentes soldados, a gloria da 

pátr ia; e eterna vergonha aos criminosos Francezes, de 

2 Q 2 
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qualquer graduação, em que a fortuna os fizesse nascer, 
que por 25 annos andaram com os estrangeiros, para 
dillacerar o seio de sua pátria. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Pelo Imperador. O Gram Marechal, exercitando as 
funcçoens de Major-general do Grande Exercilo. 

BERTRAND. 

HESPANHA. 

Madrid, 4 de Fevereiro. 
El Rey nosso Senhor foi servido dirigir, com data do 

Io. do corrente, vários decretos ao Excellentissimo Senhor 
D. Thomaz Moyano, Secretario de Estado e do despacho 
de Graça e Justiça, tendentes todos ao melhoramento eco
nômico e politico do Reyno : entre elles se comprehende 
o seguinte, que se dirige a um objecto tão necessário e in
dispensável em todos os Estados civilizados, qual lie a 
educação pública: 

Intimamente persuadido de que a ignorância hc a mãy 
de todos os erros, causa principal de muitos vicios; que 
pelo contrario uma solida e geral instrucçaõ he o meio 
mais efficaz de os desvanecer, combater, e evitar, e de 
attrahir sobre o meu Estado todos os bens e felicidades de 
que he susceptível; e anhelando Eu que os meus dignos 
vassallos sejaõ de todos os modos e em todos os sentidos 
felices, tenho-me capacitado de que nada posso fazer mais 
útil para elles, nem mais digno de mim, que proporcionar 
e assegurar a educação e instrucçaõ publica. Apezar de 
quanto se tem trabalhado nos Reynados de meus augustos 
Avô e Pay sobre este objecto, tem sido mui repetidas as 
queixas e representações, que se tem feito contra os planos 
de estudos, por Corpos e pessoas instruídas e amantes do 
meu Real serviço; e Eu me convenço da certeza dellas, 
entre outros fundamentos, porque as opiniões que se tem 
espalhado, os systemas que se tem promovido com o mais 
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fervoroso empenho, e os progressos que se tem feito nas 
Sciencias, Artes, e Officios, naõ tem correspondido aos ne
cessários resultados de uma solida e bem ordenada educa
ção publica, protegida com vigilância pelo Governo. 
Assim, he Minha vontade que sem perda de tempo uma 
Junta, que nomearei, dos que, alem de merecerem a minha 
confiança, possuam os conhecimentos necessários para for
mar o mais acertado plano geral de estudos, sem excluir 
nenhum dos que induirem para assegurar a felicidade es
piritual e temporal dos meus subditos, e por necessária con
seqüência a maior prosperidade e gloria da minha Monar
quia, se occupe cm o formar, para cujo fim se lhe enviem 
todas as memórias, planos, escritos e trabalhos que se 
acharem nas Secretarias do Despacho relativamente a este 
objecto. As Universidades do Reyno, principalmente as 
de Salamanca, Valhadolid, e Alcalá de Henares, lhe diri
jam todos os que tiverem feito. Consultará a Junta os pla
nos de estudos, que bem lhe parecer, das mais celebres Uni
versidades e Academias da Europa; e sobre a designação 
dos Livros ou Obras para o ensino da sagrada Theologia, 
Sagrados Cânones, Disciplina Ecclesiastica, e Direito 
Natural e das Gentes, consulturá e ouvirá o parecer dos 
Bispos que Eu lhe designar. Concluido que seja o seu 
trabalho, enviará o Plano geral ao meu Conselho, para 
que examinando-o este com audiência dos Meus Fiscaes, 
me consulte o que em sua razaõ se offerecer c parecer; na 
intelligencia de que, sendo este assumpto o mais impor
tante, por cujo completo desempenho anciosamente sus
piro, assim como terei em muito que a Junta, o Conselho, 
e as Universidades façaõscus respectivos deveres, Me será 
mui desagradável que por faltarem a elles se dilate dema
siadamente a obra, ou naõ saia com aquella perfeição e 
dignidade que he necessária. Tello-heis entendido, e o 
communicareis a quem convier para seu cumprimento. 

Por decreto do mesmo dia nomeou S. M. a Junta, com-
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posta de seis distinctos Ministros do Conselho Real , e dois 

do Conselho de índias , e Presidente o Duque Presidente 

do Conselho Rea l : mandando que os Bispos que se haõ 

de ouvir sobre o assumpto dos livros de ensino de Theolo

g ia , &c. sejaõ o Bispo Inquisidor Gera l , e os de Zamora, 

Malaga, e Osraa. 

INGLATERRA. 

Tractado de Paz e Amizade entre S. M. Britannica, e os 

Estados Unidos da America, assignado em Gante aos 

2 4 de Dezembro, de 1815. 

S. M. Br i tannicae os Estados Unidos da America, dese-

josos de terminar a guer ra , que tem infelizmente subsistido 

entre os dous paizes, e de restabelecer, sobre principios de 

perfeita reciprocidade paz, amizade, e boa intelligencia 

entre elles, tem para este fim nomeado seus respectivos 

Plenipotenciar ios; a saber: S. M . Britannica de sua 

par te , tem nomeado o Muito Honrado James Lord Gam-

bier, Almirante que foi da bandeira Branca, e Almirante 

da Esquadra de Bandeira encarnada na Armada de S. M.: 

Henrique Goulburn , Escudeiro, Membro do Parlamento 

Imperial, e Sub-Secretario de E s t a d o ; e Guilherme 

Adams, Doutor em Direito Civil—e o Presidente dos Es

tados Unidos, por parecer , e com o consentimento do seu 

Senado, tem nomeado Joaõ Quincy Adams, Jaimes A. 

Bayard, Henrique Clay, Jona than Russell , e Alberto Ga-

latin, Cidadãos dos Estados U n i d o s : os quaes depois de 

haverem reciprocamente communicado os seus respecti

vos Plenos Poderes, concordaram nos seguintes artigos :— 

Art. 1, Haverá paz firme e universal entre S. M. Bri

tannica c os Estados Unidos, e entre os seus respectivos 

paizes, territórios, c idades , villas, e povo, de toda a gra

duação, sem excepçaõ de lugares ou de pessoas. Cessarão 

todas as hostilidades tanto por mar, como por terra, logo 

que este tractado tiver sido ratificado por ambas as partes 
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como abaixo se declarará. Todo o território, lugares, e 

possessoens quaesquer, tomados por qualquer das partes á 

outra, durante a guerra, ou que possam ser tomados de

pois da assignatura deste tractado, exceptuando somente 

as ilhas abaixo mencionadas, seraõ restituidos sem demora, 

c sem se lhe fazer alguma destruição, ou tirar-lhe alguma 

artilheria, ou outra propriedade publica, que original

mente tivesse sido tomada nas dietas fortalezas ou lugares 

e que permanecerem ali ao tempo da troca das ratificaço

ens deste tractado, ou quaesquer escravos ou outra pro

priedade particular. E todos or archivos, registros, autos, 

ou papeis, sejam de natureza publica, ou pertençam a pes

soas particulares, que no decurso da guerra tiverem cahido 

nas maõs de officiaes de qualquer das partes, seraõ, em 

tanto quanto for practicavel, restituidos immediatamente, 

e entregues ás próprias authoridades, e pessoas a quem 

respectivamente perteucerem. 

Aquellas ilhas na bahia de Passamaqnody, que ambas 

as partes reclamam como suas, ficarão na possa da parte, 

em cuja occupaçaõ estiverem ao tempo da troca das rati

ficaçoens deste tractado, até que sede a <leci*-a . a respeito 

do titulo que ha ás dietas ilhas, na conformidade do 4o. 

art. deste tractado. 

Nenhuma disposição deste tractado, pelo que respeita 

á posse das ilhas e territórios reclamados por ambas as 

partes, será por forma nenhuma construída de maneira, 

que afTectc o direito de qualquer das partes. 

Art. 2. Immediatamente, depois cia ratificação deste 

tractado, por ambas as partes, como abaixo se menciona, 

se mandarão ordens aos exércitos, esquadras, officiaes, 

vassallos, e cidadãos das duas potências, para que cessem 

todas as hostilidades. E para prevenir toda a cau-a de 

queixa, que se possa originar, a respeito das prezas que 

sueceda fazerem se no mar depois das ratificaçoens deste 

tractado, se concorda reciprocamente, que seraõ restituidos 



312 Politica. 

de ambas as partes todos os vazos e effeitos, que se toma
rem depois do espaço de doze dias das dietas ratificaçoons, 
em todas as partes da costa da America Setentrional, desde 
a latitude de 23 gráos Norte, até a latitude de 50 gráos 
Norte, e para Leste, no Oceano Atlântico ate 36 gráos de 
Longitude Oeste do meridiano de Greenwich. Que este 
tempo será de 30 dias etn todas as outras partes do Oceano 
Atlântico, ao Norte da linha equinocial, ou equador, e o 
mesmo tempo para os canaes Britannico e Irlandez, para 
o golpho de México, c todas as partes das índias Occi
dentaes: 40 dias para os mares do Norte, e para o Bal
tico, e para todas as partes do Mediterrâneo; 60 dias para 
o Oceano Atlântico ao Sul do equador, até a latitude do 
Cabo tle Boa-Esperança; 90 dias para todas as outras 
parles do Mundo ao Sul do equador, sem nenhuma ex
cepçaõ. 

Art. 3. Todos os prisioneiros de guerra tomados por 
qualquer das partes, tanto cm terra como no mar, seraõ 
entregues, logo que for practicavel, depois das ritificaço-
cns deste tractado, como abaixo se menciona ; pagando as 
dividas que tiverem contrahido, durante a sua prizaõ. As 
duas partes contractantes respectivamente se obrigam a 
pagar em dinheiro os adiantamentos que a outra parte 
tiver feito, para o sustento e mantença de taes prisioneiros. 

Art. 4. Havendo-se estipulado no segundo artigo do 
tractado de paz de 1783, entre S. M. Britannica e os Esta
dos Unidos da America, que os limites dos Estados Unidos 
comprehenderiam " todas as ilhas dentro de 20 léguas de 
quaesquer das praias dos Estados Unidos, e que jazem en
tre as linhas tiradas a rumo de Leste dos pontos aonde os 
dictos limites (entre Nova Escócia de uma parte, e a Flo
rida Oriental de outra) tocam a bahia de Fundy, e o 
Oceano Atlântico, excepto aquellas ilhas que estaõ agora, 
ou até aqui tem estado, dentro dos limites da Nova Escó
cia;" E como as differentes ilhas da bahia de Passama-
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quoddy, que he parte da bahia de F u n d y , e a ilha de 

Grand Menan, na dieta bahia de Fundy , saó reclamadas 

pelos Estados Udidos, como comprehendidas dentro dos 

dictos limites, asquaes ilhas saõ também reclamadas como 

pertencentes a S. M. Britannica, por estarem antes e ao 

tempo do dicto tractado de 1783 dentro dos limites da 

Provincia de Nova Escócia :—em ordem, portanto, a de

cidir finalmente estas pretençoens, fica concordado, que 

ellas se referirão a dous Commissarios, nomeados na sc<ru-

inte forma, a s abe r :—Cm Commissario será nomeado por 

S. M. Britannica, e outro pelo Presidente dos Estados 

Unidos, por parecer e com o consentimento do seu Sena

do ; e os dictos dous Commissarios, assim nomeados, daraõ 

juramento de examinar e decidir imparcialmente as dietas 

pretençoens, segundo as provas, que se lhes apresentarem 

da parte de S. M. Britannica, e dos Estados Unidos res

pectivamente. Os dictos Commissarios se ajunetaraõ cm 

Sancto André, na província de Nova Brunswick, e teraõ 

faculdade de se mudar para outra qualquer parte ou par

tes, como julgarem conveniente. Os dictos Commissarios 

decidirão, por uma declaração ou relatório, sob seu signal 

e sêllo, a qual das duas partes contractantes pertencem 

respectivamente as differentes acima dietas ilhas, na con

formidade da verdadeira intenção do dicto tractado de 

paz de 1783: e se os dictos Commissarios concordarem na 

sua decisaõ, ambas as partes considerarão tal decisaõ como 

final, e conclusiva. 

Fica outro sim concordado, que no caso em que os dous 

Coinmissarios discordem em todas ou cm qualquer das 

matérias, que a elles se referem, ou no caso cm que ambos 

ou um dos Commissarios recuse ou se negue ou voluntari

amente omilta obrar como tal , elles faraõ juncta on sepa

radamente o seu relatório ou relatórios, tanto ao Governo 

de S. M. Britannica, como ao dos Estados Unidos, refe

rindo por miudoos pontos em que discordam, e os funda-

V O L . X I V . N o . 82. 2 K 
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mentos sobre que formaram as suas respectivas opinioens, 

ou os motivos por que elles ou algum delles recusou, ne

gou, ou omittio obrar. E . S. M . Britannica, c o Gover

no dos Estados Unidos por este concordam de referir o 

relatório ou relatórios dos dictos Commissarios a algum 

Soberano ou Estado amigo, que entaõ se nomeará para 

este fim, a quem se pedirá que decida a discordância que 

for exposta, no dicto relatório ou relatórios, ou sobre o re

latório de um Commissario, junctamente com os motivos 

porque o outro Commissario recusou ou omittio obrar, se

gundo o caso for. E se o Commissario, que assim recusar, 

negar-se ouomit t i r obrar, também voluntariamente omiftir 

a explicação de seus motivos, por assim haver obrado, e 

em tal maneira, que a dieta explicação se possa referir a 

um Soberano ou Estado amigo, junctamente com o rela

tório do outro Commissario, que o tal Soberano ou 

Estado decida ex parte somente sobre o tal relatório: e S. 

M. Britannica, e o Governo dos Estados Unidos se obri

gam a considerar a decisaõ de tal Soberano ou Estado 

Amigo, como final e conclusiva em todas as matérias assim 

referidas. 

Art. 5 . Como naõ esteja ainda averiguado nem o 

ponto das tcrras-altas, que jazem ao Norte das vertentes 

do rio St. Croix, designado no antigo tractado de paz entre 

as duas potências, como o angulo de Norueste de Nova 

Escócia; nem a vertente do rio Connecticut que fica mais 

ao Norueste; e porquanto se naõ tenha ainda medido 

aquella parte da linha de limites entre os dominios das 

duas Potências, que se extendem das vertentes do rio St. 

Croix, directamente ao Norte do acima dicto angulo de 

Norueste da Nova Escócia, e dali ao longo das dietas 

terras-altas, que dividem aquelles rios que desembocam no 

rio de S. Lourenço, dos outros que desembocam no Ocea

no Atlântico para as vertentes mais do Norueste do rio 

Connecticut; c dahi ao longo do meio daquelle rio até 45 
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gváos de latitude Norte, e dahi por uma linha direita a 

Oeste, na mesma latitude, até tocar o rio Iroquois ou 

Cataragny ; he concordado, que para estes diversos fins 

se iiomccm dous Commissarios, juramentados, c authoriza

dos para obrar exactamente da maneira ordenada a respeito 

dos que se mencionam no artigo próximo precedente, a 

menos que naõ seja no que se especefica no presente art i 

go. Os dictos Commissarios se ajunetaraõ cm S t0. André , 

na provincia de Nova Brunswick, e teraõ poder de se 

mudar para outro qualquer lugar ou lugares, segundo jul

garem necessário. Os dictos Commissarios teraõ poder de 

averiguar e determinar os pontos acima mencionados, na 

conformidade das providencias do dicto tractado de paz 

de 1783; e faraõ medir e demarcar os limites sobre dic

tos, desde as vertentes do rio St. Croix até o rio Iroquois 

ou Cataragny, segundo as dietas providencias : os dictos 

Commissarios faraõ um mappa dos dictos limites, e lhe 

annexaraõ uma declaração sob seu signal e sello, certifi

cando, que he um verdadeiro mappa dos dictos limites; e 

particularizando a latitude e longitude do angulo de Nor

ueste de Nova Escócia, e das vertentes do rio Connecticut 

que ficam mais ao Norueste, e de todos os outros pontos 

dos dictos limites, que julgarem p rópr io : e ambas as par

tes concordam em considerar tal mappa c declaração como 

a que fixa os dictos limites final e conclusivãmente. E 

no caso cm que os dictos dous Commissarios discordem, 

ou ambos, ou algum delles recuse, negue, ou voluntaria

mente omitta obrar, teraõ lugar entaõ taes relatórios, de

claraçoens, ou exposiçoens, feitas por elles, ou por algum 

delles; e s c fará tal referencia a um Soberano ou Estado 

amigo, cm todos os respeitos, como se contém na ultima 

parte do artigo quarto ; e de maneira taõ plena como se 

aqui fosse o mesmo repetido. 

Art. 6. Por quanto, pelo antigo tractado de paz se de

clarou, que aquella porçaõ da linha dos limites dos Esta-

2 R 2 
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dos Unidos, desde o ponto em que o gráo de latitude 45 
toca o rio Iroquois ou Cataraguy até o Lago Superior, era 
ao longo do meio do dicto rio no Lago Ontario, pelo meio 
do dicto lago, até que toca a communicaçaõ, por água, 
entre aquelle Lago e o Lago Erie; e dahi ao longo do 
meio da dieta communicaçaõ até o Lago Erie, e pelo 
meio do dicto lago até que chega á communicaçaõ por 
água para o Lago Huron; e dahi pelo meio do dicto Lao*o 
ate A communicaçaõ por água entre aquelle lago e o Lago 
Superior : " e por quanto se tenham originado duvidas 
sobre o que seja a meio do dicto rio, lagos, e communica
çoens por água ; c se certas ilhas que ali se acham estaõ 
dentro dos dominios de S. M. Britannica, ou dos Estados 
Unidos. Em ordem, pois, a decidir finalmente estas du
vidas seraõ ellas referidas a dous Commissarios, os quaes 
seraõ nomeados, juramentados, e authorizados a obrar ex
actamente do modo ordenado a respeito dos que se men
cionam no artigo próximo precedente, a menos que naÕ 
seja de outra maneira especificado no presente artigo. Os 
dictos Commissarios se ajunefaraõ, primeiraracate, em AI-
bany, no Estado de Nova York, e teraõ poder de se mu
dar para outro qualquer lugar ou lugares, como julgarem 
conveniente. Os dictos Commissarios designarão, por um 
relatório ou declaração sob sous signaes e sêllos, os limites 
pelo dicto rio, lagos, e communicaçoens por água; e de
cidirão a qual das duas partes contractantes pertencem res
pectivamente as ilhas que existem nos dictos rios, lagos, e 
communicaçoens por água; na conformidade das verda
deiras intençoens do dicto tractado de 1783. E ambas as 
partes concordam em considerar tal designação e decisaõ 
como finai e concludente. E no caso em que os dictos 
dous Commissarios discordem, ou que ambos ou algum 
delles recuse, se negue, ou voluntariamente omitia obrar, 
far-se-haõ taes relatórios, declaraçoens, ou exposiçoens, 
por elles ou por um delles ; e far-sc-ha tal referencia a ura 
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Soberano ou Esfado amigo, em todos os respeitos, como se 
contém na ultima parte do quarto artigo ; e de maneira 
taõ plena, como se aqui fosse repetido. 

Art. 7. He outrosim concordado, que os dous Commis-
earios ultimamente mencionados, depois de haverem exe
cutado os deveres que lhes saõ prescriptos no artigo prece
dente, seraõ e por este ficam authorizados, debaixo de 
6eus juramentos, a fixar e determinar imparcialmente, 
seu-undo a verdadeira intenção do dicto tractado de paz de 
1783; aquella parte dos limites entre os dominios das 
duas potências, que se extende desde as agoas de commu
nicaçaõ entre o Lago Huron, e o Lago Superior, até o 
ponto que fica mais para o Norueste do Lago dos Mattos; 
e decidir a qual das duas partes respectivamente perten
cem as diversas ilhas, que ficam nos lagos, agoas de com
municaçaõ e rios que formam os dictos limites, na con
formidade da verdadeira intenção do dicto tractado de 
paz de 1783 ; e fazer que se meçara e demarquem aquellas 
partes dos dictos limites, que assim o precisarem. Os 
dictos Commissarios faraõ um relatório ou declaração, sob 
o seu signal e sêllo, no qual designarão os sobredictos 
limites, explicarão a sua decisaõ nos pontos que assim lhes 
saõ referidos ; e parlicularizaraõ a latitude e longitude do 
ponto que fica mais ao Norueste do Lago dos Mattos ; e 
de todas as outras partes dos dictos limites que julgarem 
conveniente. E ambas as partes concordam em considerar 
aquella designação e decisaõ como fiual e conclusiva. E 
no caso em que os dictos dous Commissarios discordem, 
ou ambos ou algum delles recuse, se regue, ou voluntaria
mente omitta obrar, elles ou qualquer delles fará taes re
latórios, declaraçoens, ou exposiçoens, e haverá tal refe
rencia a um Soberano ou Estado amigo, em todos os 
respeitos, como se acha contido na ultima parte do quarto 
artigo, e em taõ plena maneira como se aqui fosse repe
tido. 
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Art. 8. As differentes mezas de dous Commissarios, 
mencionados nos quatro aríigos precedentes, teraõ respec
tivamente o poder de nomear um Secretario, e de empregar 
medidores e outras pessoas, que julgarem necessárias. 
Elles entregarão duas copias de todos os seus respectivos 
relatórios, declaraçoens, explicaçoens, e decisoens, e de 
suas contas, e do jornal de seus procedimentos, aos Agentes 
de S. M. Britannica, c aos Agentes dos Estados Unidos, 
que forem respectivamente nomeados e authorizados para 
tractar os negócios a bem de seus respectivos Governos. 
Os dictos Commissarios seraõ respectivamente pagos da 
maneira que se concordar entre as duas partes Contrac
tantes ; deveudo-se ajustar este convênio ao tempo da 
troca das ratificaçoens deste tractado. E todas as outras 
despezas, que rcsullarem das taes Commissoens, seraõ 
pagas igualmente por ambas as partes. E no caso de 
morte, moléstia, demissão, ou ausência necessária, o lugar 
de cada um dos Commissarios respectivamente será sup-
prido da mesma forma, em que tal Commissario for ao 
principio nomeado; e o novo Commissario prestará o 
mesmo juramento ou aflirmaçaÕ, e preencherá os mesmos 
deveres. 

He outrosim concordado entre as duas partes Contrac
tantes ; que, no caso em que alguma das ilhas menciona
das em algum dos artigos precedentes, e qae estavam na 
posse de uma das partes antes do principio da presente 
guerra entre os dous paizes, entrar, pela decisaõ de algu
ma das mezas de Commissarios acima dictos, ou do Sobe
rano ou Estado a que se referir, como se diz nos quatro 
artigos precedentes, nos dominios da outra parte, todas as 
concessoens de terra feitas previamente antes do principio 
da guerra, pela parte que entaõ tinba a tal posse, seraõ 
faõ validas como se a dieta ilha ou ilhas tivessem por (ai 
decisaõ ou decisoens sido adjudicadas para dentro dos 
dominios da parte que tinha tido a tal posse. 
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Art. 9. Os Estados Unidos da America se obrigam a 
pôr immediatamente fim, logo depois da ratificação do 
presente tractado, ás hostilidades com todas as tribus ou 
naçoens de índios, com quem possam estar cm guerra ao 
tempo de tal ratificação, e restituir logo ás taes tribus ou 
naçoens respectivamente todas as possessoens, direitos, e 
privilégios, que possam ter gozado, ou a que tivessem jus 
era 1811, antes de taes hostilidades. Comtanto porém, 
que taes tribus ou naçoens concordem em desistir de todas 
as hostilidades contra os Estados Unidos da America, seus 
cidadãos, e subditos sendo a ratificação deste presente 
tractado notificada a taes tribus ou naçoens, e desistindo 
elles assim effectivamente. 

E S. M. Britannica se obriga, de sua parte a pôr fim 
immediatamente depois da ratificação do presente tractado 
ás hostilidades com todas as tribus ou naçoens de índios 
com quem possa estar em guerra ao tempo de tal ratifica-
çoõ; e restituir immediatamente a taes tribus ou naçoens 
respectivamente, todas as possessoens, direitos c privilé
gios que elles tenham gozado, ou a que tivessem jus em 
1811, antes de taes hostilidades. Comtanto porém, que 
taes tribus ou naçoens concordem em desistir de todas as 
hostilidades contra S. M. Britannica e seus subditos, sendo 
notificada a ratificação do presente tractado, a taes tribus 
ou naçoens, e desistindo ellas effectivamente. 

Art. 10. Porquanto o trafico em escravos se naõ pode 
reconciliar com os principios de humanidade e justiça; e 
porquanto assim S. M. como os Estados Unidos desejam 
continuar os seus esforços para prommover a sua total 
abolição ; fica por este concordado, que ambas as partes 
contractantes faraó seus maiores esforços para obter taõ 
desejável objecto. 

Art. 11. Este tractado, quando tiver sido ratificado de 
ambas as partes sem alteração de nenhuma da6 partes 
Contractantes, e as ratificaçoens mutuamente trocadas. 
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será obrigatório de ambas as partes ; e as ratificaçoens se 
trocarão em Washington, no espaço de 4 mezes desde este 
dia, ou mais cedo se possivel for. 

Em fé do que, nos os respectivos Plenipotenciarios 
temos assignado este tractado, e lbe temos affixado os 
nossos sellos. 

Dado em triplicado em Gante, aos 24 dias do mez de 
Dezembro, 1814. 

(L. 
(L . 
(L . 
(L . 
(L . 
(L . 
(L. 
(L. 

S.) 
S.) 

s.) 
S.) 

S ) 
S.) 

S ) 
S.) 

G A M B I E R . 

H. GOULBOURN. 

"VV. ADAMS. 

JOAÕ QUINCEY ADAMS 

J . A. BAYARD. 

H. CLAY. 

JOAÕ RUSSELL. 

ALBERTO GALLATII*Í. 

AS ratificoçoens deste tractado foram trocadas em "Wash
ington, ás 11 horas da manhaã, do dia 17 de Fevereiro, 
de 1815. 

Artigos addicionaes ao Tractado Definitivo entre S. M. 
Britannica e o Rey de Dinamarca, assignado em Kiel, 
em 14 de Janeiro, de 1814. 

A R T . 1. As evacuaçoens, cessoens, e restituiçoens, esti
puladas pelo sobredicto Tractado, seraõ executadas na 
Europa, dentro de um mez, e nos mares da America, 
dentro de tres mezes, e no continente e mares da Ásia, 
dentro de seis mezes depois das ratificaçoens do Tractado 
Definitivo. 

Art. 2. Em todos os casos de restituição convindos pelo 
presente Tractado, as fortalezas seraõ entregues no estado 
em que estavam no momento da assignatura do Tractado 
Definitivo; e todas as obras que se houverem construído 
depois da occupaçaõ permanecerão intactas. 

Concorda-se também em que, era todos os casos de 
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cessaõ estipulada, será concedido aos habitantes, de qual
quer condição e naçaõ que sejam, um termo de tres annos, 
a contar da notificação do presente Tractado, para dispo-
rem de sua propriedade, adquirida e possuída ou antes ou 
no decurso da guerra, durante o qual termo de tres annos 
poderão exercer livremente a sua religião, e gozar a sua 
propriedade. A mesma facilidade he concedida dentro 
dos paizes restituidos, a todas as pessoas, habitantes, ou 
outras, que tiverem formado algum estabelecimento du
rante o tempo em que aquelles paizes foram possuídos pela 
Gram Bretanha. 

Em respeito aos habitantes dos paizes restituidos ou 
cedidos, convem-se em que nenhum será perseguido, in-
commodado, ou vexado, em sua pessoa ou em seus bens, 
debaixo de qualquer pretexto, por amor das suas opi
nioens ou comportamento politico, ou pelo seu apego a 
alguma das partes contractantes, ou por alguma outra 
causa, uma vez que naõ seja por dividas contrahidas com 
individuos, ou por actos subsequentes ao presente Trac
tado. 

Art. 3. A decisaõ de todo pleito entre individuos das 
respectivas naçoens por dividas, propriedade, eflèitos, ou 
direitos quaesquer que, conforme o uso commum, e o di
reito das gentes, se devem por em acçaõ, seraõ referidos 
aos tribunaes competentes ; e em taes casos se fará prompta 
e completa justiça, nos paizes aonde os respectivos pleitos 
forem levados. 

Estes Artigos Addicionaes faraõ parte do Tractado 
assignado em 14 de Janeiro, de 1814, e teraõ a mesma 
força e validez, como se estivessem inseridos palavra por 
palavra no dicto Tractado. 

Seraõ ratificados pelas duas Altas Partes Contractantes, 
e as ratificaçoens seraõ trocadas dentro de quatro semanas, 
ou antes se fôr possivel. 

Em testemunho do que, nos os abaixo assignados, em 
VOL. XIV. No. 82. 2 s 
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vir tude dos respectivos plenos poderes, temos assignado 

os presentes Artigos Addicionaes, e lhes temos annexado o 

sello das nossas armas. 

Feito em Liege, em 7 de Abri l , de 1814. 

( L . S . ) D U A R T E T H O R N T O N . 

( L . S . ) E D M U N D O B O U R K E . 

Artigos Addicionaes ao Tractado Difinitivo entre S. M. 

Britannica e o Rey de Dinamarca, assignado cm Kiel, 

em 14 de Janeiro, de 1814. 

Fica concordado entre as duas Altas Partes Contrac

tantes, que a mesma segurança de pessoa e propriedade, 

estipulada pelos Artigos Addicionaes assignados hoje, para 

os habitantes dos paizes restituidos ou cedidos, se exten-

derá a todos os vassallos de S. M. o Rey do tfeyno Unido 

da Grani Bretanha e Ir landa, sejam Inglezes ou Hanove

rianos, e aos de S. M. o Rey de Dinamarca, que tiverem 

tomado parte activa na presente guerra, que tem inquie

tado tantos paizes, e que nenhum será perseguido incom-

modado ou vexado pelo seu comportamento e opinioens 

politicas durante o curso da presente guerra. 

Este Artigo Addicional fará parte do Tractado assig

nado em 14 de Jane i ro , de 1814, e terá a mesma força e 

validade como se fora inserido palavra por palavra no 

dicto T r a c t a d o . 

E será ratificado pelas duas Altas Partes Contractantes, 

c as ratificaçoens trocadas dentro de quatro semanas, ou 

antes se for possivel. 

E m testemundo do que, nos, os Abaixo-assignados, em 

vir tude dos respectivos plenos poderes, temos assignado o 

presente Art igo Addicional, e lhe havemos annexado o 

sello de nossas armas. 

Fe i to em Liege , em 7 de Abril, de 1814. 

(L . S.) D U A R T E T H O R N T O N . 

( L S.) EDMUNDO B O U R K E . 
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Convenção com a Hespanha. 

Em nome da Santíssima e Indivisível T r i n d a d e . — S . M . 

o Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha c I r landa, e 

S. M. Catholica, Fernando o Septimo, estando igualmente 

desejosos de promover a boa intelligencia, que felizmente 

subsiste entre elles, e tle prevenir alguma dissençaó que 

poderia haver a respeito da disposição de navios e fazen

das retomadas ao inimigo por a lguma das partes , tem jul

gado conveniente que se entre em uma Convenção sobre 

aquelle objecto: para este fim haõ nomeado seus respec

tivos Plenipotenciarios—a saber ; S. A. R . o Principe 

Kegente, obrando etn nome e da parte de S. M. Britan

nica, a Henrique Conde Bathurst , Baraõ Bathurst , e 

Apsley, um dos Principaes Secretários de Estado de S. M . 

Membro do muito honrado Conselho Privado de S. M. e 

Par do Parlamento do Reyno Unido , &c. &c. &c. e a 

Regência de Hespanha, obrando em nome e da parte de 

S. M. Catholica, Fernando o Septimo, a Don Carlos Jozé 

Gutierrez de los Rios Fernandes de Cordova Sarmiento 

de Soutomayor, &c . &c . Conde de Fernan-Nunes e de 

Barrajas, Marquez de Castel Moncayo, Duque de Montcl-

lano, Arco, e Aremberg, Pr incipe de Barbanzon, c do 

Sancto Império Romano, &c . & c . &c . Grande de Hespa

nha da Primeira Ordem, Cavalleiro Gram-Cruz da Real 

e Distincta Ordem de Carlos o Terceiro, Camarista em 

Serviço actual, Coronel do Regimento de Cavallaria, que 

tem o nome de S. M. Catholica, e seu Embaixador Extra

ordinário e Plenipotenciario juncto a S. M. Britannica ; os 

quaes tendo communicado um ao outro os seus respectivos 

plenos poderes, passados em devida forma, haõ concor

dado no artigo seguinte :— 

Fica ajustado que os navios ou fazendas pertencentes a 

alguma das partes contractantes, que tiverem sido tomados 

pelo inimigo, e forem depois retomados por algum navio 

2 s 2 
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ou vaso pertencente a alguma das Potências Contractantes. 
seraõ, em todos os casos, excepto no que adiante vai men
cionado, reciprocamente restituidos a seus primeiros pos
suidores ou proprietários, pagando uma salvagem de um 
octavo do seu verdadeiro valor, se fôr retomado por navio 
de guerra; e um sexto, se for retomado por corsário ou 
outro vaso; e no caso de tal navio ou fazendas serem re
tomadas pela juncta operação de um ou mais navios de 
guerra, e de um ou mais navios ou vasos particulares, 
entaõ em pagamento também desta sobdicta salvagem um 
sexto. Porem se se der o caso, que o tal navio ou vaso 
Tetomado tenha saido armado em guerra depois que o ini
migo o tomou, este naÕ será restituido a seus primeiros 
possuidores ou proprietários, mas sim, em todos os casos, 
ou seja retomado por navio de guerra, ou por corsário, ou 
por outro vaso, será julgado legitima preza em beneficio 
dos captores. 

A presente Convenção será ratificada pelas duas Altas 
Partes Contractantes, e as ratificaçoens trocadas em Lon
dres em seis semanas, ou antes se puder ser. 

Em testemunho do que, nos, os Plenipotenciarios 
abaixo-assignados, em virtude de nossos respectivos plenos 
poderes, assignámos a presente Convenção, e lhe havemos 
annexado o sellos de nossas armas. 

Feita em Londres, em 5 de Fevereiro, de 1814. 
(L. S.) BATHURST. 

(L. S.) EI Conde de FERNAN-NUNES. 

Duque de MONTELLANO. 
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COMMERCIO E ARTES. 

Commercio do Brazil, na presente Guerra. 

O RESTABELICIMENTO de Bonaparte ao throno 
Imperial da França traz, indubitavelmente, com sio-o a 
renovação da guerra na Europa, com a mesma serie de 
disputas, que havia entre as naçoens do Mundo, antes da 
paz de Paris. Os Bourbons naõ tem partido cm França ; 
logo a guerra deve ser feita pelas demais naçoens contra a 
França. Deixando para outro lugar as consideraçoens 
que respeitam outros pontos de politica, fadaremos aqui 
taõ somente do que este acontecimento importa ao com
mercio do Brazil. 

Declarada a guerra contra Bonaparte, o primeiro passo 
he o bloqueio, que á Inglaterra fará aos portos de França ; 
e talvez ao momento em que isto escrevemos jaesfará lavra
da a Ordem em Conselho. Deste bloqueio se segue o re
viver a disputa com os Estados Unidos sobre o direito de 
bloqueio, de busca de navios, e de prisoens de marinhei» 
ros; questoens estas que foram a causa da guerra entre a 
Inglaterra e a America ; e sobre as quaes nada se disse no 
tractado de paz. 

Nestes termos, convém examinar quaes saÕ os verda
deiros interesses do Brazil; para fomentar o seu commer
cio e ajudar a sua industria, na renovação da guerra. Nós 
vamos a dar a nossa opinião, que d'antemaÕ sabemos ha de 
ser impopular, e excitar-nos inimigos ; mas escrevemos 
para o bem da terra em que nascemos ; isto, e só isto, nos 
importa. 

Luiz X V I I I . he um excellente character moral, como 
homem; e como Rey governou a França por um anno, 
cora brandura, conciliação, prudência, e em geral mostrou 
todas as virtudes, que podem fazer um rey amado de seus 
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povos. Pelo contrario Bonaparte be um déspota, que naõ 

appel la senaõ para o rigor, e naÕ tem outra virtude, que o 

recommcnde aos Francezes, senaõ ser um bom, e afortu

nado general. Mas naõ obstante tudo isto, os Francezes 

querem antes Napoleaõ do que L u i z ; e haõ de defender 

a França obstinadamente contra os exércitos estrangeiros. 

E será entaõ prudente, que o Brazil se vá metter outra vez 

em guerra, deprezando o seu commercio, as suas artes e 

todos os seus melhoramentos, para tirar aos Francezes o 

Imperador máo, e metter-lhe dentro um Rey bom ? 

Por mais que a sympathia nos obrigue a lamentar a 

sorte da familia. dos Bourbons, naõ podemos deixar de 

dizer, que os Imperantes, no que respeita a Administração 

publ ica, devem despir-se dos sentimentos individuaes 

para obrar somente a bem e a favor de seus povos; e neste 

caso nada convém ao Brazil senaõ a neutralidade; que he 

a linha de comportamento, que naturalmente adoptaraõ os 

Estados Unidos ; c talvez outras Potências. 

N a õ lie dif íci l o prever, que se o Governo do Brazil 

adoptar o systema de neutralidade, para proteger o seu 

commercio, isto o trará em contacto, com as naçoens bel-

ligerantes. E por isso he necessário desde ja deitar as 

linhas ao que se deve fazer ; fallando os Ministros no tom 

em que devem fallar ; c fazendo ajustes, propondo trac

tados com as Naçoens que devem entrar na guerra, a íim 

de segurar a neutralidade o mais que for possivel; c nunca 

obrigar-se a entrar na guerra ; de que naõ pôde vir bem 

nenhum no Brazil, e somente muito mal. 

Os politicos, que aconselham a guerra contra Bona

parte , dizem, que se as Naçoens da Europa lhe naõ fize

rem a guerra , elle a fará, e tornará sem duvida a pôr em 

acçaõ os seus projectos de ambição. Este argumento he 

muito bom, e nos conhecemos a sua força ; mas naõ con

cedemos a sua applicaçaõ senaõ ás Potências da Europa. 

i Que receio pode S. A. R. ter de Napoleaõ, lá no Brazil ? 
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E entrando o Principe Regente na guerra j quo mal pôde 

fazer a Napoleaõ? Nenhum ; e pôde arruinar o seu com

mercio ; e atrazar por conseqüência muito a industria dos 

seus Estados. 

Esta consideração, se for bem ponderada pelos Minis

tros Portuguezes ao Governo Britannico, naõ pôde deixar 

de ser aítendida ; porquanto, admittindo-se a neutralidade 

do Brazil, seraÕ os vasos Portuguezes os qne faraõ o com

mercio com a França ; visto que os Francezes naõ se haõ 

de expor a ser tomados pelas inumeráveis esquadras, e 

armadores Inglezes ; logo este commercio, sendo mui útil 

ao Amigo da Inglaterra, pouco bem fará a seu inimigo. 

Para que a Inglaterra convenha nesta proposição, se lhe 

pôde propor differente arranjamento de direitos d'alfan-

dega para todas as fazendas Francezas que forem ao Bra

zi l ; o que juncto ao contrabando que os Negociantes 

Inglezes poderão fazer ; por meio desses vasos Portuguezes 

que forem a França, naõ pôde deixar de ser um motivo de 

acquiescencia ; para que o Governo Inglez convenha na 

neutralidade. 

Quando a Corte estava em Lisboa, havia razoens mui 

poderosas para se naõ poder instar nestes argumentos; e 

ainda assim a antipathia contra os Francezes, pezava pelo 

menos outro tanto como estas consideraçoens politicas. Es

tando a Corte no Rio-de-Janeiro, S. A. R. ha de obter do 

Governo Francez, pelo menos, a mesma consideração que 

os Estados Unidos ; e a Inglaterra, quando estas circums

tancias lhe fôrem expostas, ha de por força conhecer, que 

a neutralidade do Brazil, que hc uma potência amiga, 

servirá de contrapezo á neutralidade dos Estado3 Unidos 

que he unia potência rival. 

Naõ duvidamos, que tentando oGoverno doBrazi l seguir 

esta linha de conducta, ha de encontrar seus espinhos ; mas 

as suas utilidades devem ser mui grandes. O algodão, os 

páos de tineturaria, o assucar, o caffé, daraõ na França 
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ta l preço, que deve fazer a fortuna dos agricultores e com

merciantes do Brazil. E que argumento se pode produ

zir , para o Brazil se dever pr ivar destes lucros ? Que os 

Francezes preferem um Soberano m á o , a outro bom. 

Porém o privar-se o Brazil de suas vantagens, naõ reme-

deia esse mal dos Francezes ; logo naÕ se deve fazer um 

sacrifício, de que naõ pode resultar proveito nem ao Brazil 

nem aos Francezes. 

Que r o Brazil consiga a sua neutralidade, quer naõ, os 

Estados Unidos, haõ de insistir em ficar neutraes; e nesse 

caso teraõ os Brazilienses a mortificaçaÕ, se naÕ tiverem a 

neutral idade, de ver que os Americanos vaõ ao Brazil bus

car as producçoens do paiz, para as levarem á França, 

ficando com os lucros do commercio; e privando-se os 

Brazilienses delles, e de augmentarera a sua marinha, sem 

que por isso deixem os Francezes de os receber. Donde 

se vê que se os Estados Unidos ficarem neutraes, a Ingla

terra, e mais alliados, naõ incommodara nada a França, 

com privarem o Brazil de sua neutralidade. 

Agora pois he o momento de negociar; agora o instante 

de recuperar o passado; mas as negociaçoens para este 

fim naõ se devem entregar, a quem tem deitado a perder 

tantas outras. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil em 
Londres, 25 de Março, 1SI5. 

G. mr. .. 

Assucar 

Aljrodaõ 

D°. America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros deboy 

D", de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qu i l ida.Ir 

branco 
trigueiro 
mascavado 
(lio 
tia h i a 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
l )° . 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Kio «rande 
Rio daPrat;.-
I)°. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
Amarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

J . i l i t i d a d 

1 l i lib. 

ir. 
I.ibra 
l)°. 
I)°. 
D". 

D*-*. 
D". 
1 12 lil). 
112 lib. 
libra 
1 12 lib. 
123 
libra 
t)°. 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

bras. 

Prri ,o i l e 

75 S. 

60s. 
60s. 

ls. H p . 
ls. l l p . 
2s. Op. 

3s 8|i. 
3S. Op. 

22s. 
75s. 
75s. 
7 Os. 
45s. 
7p. 
7p. 
8s. 
14s. 

2s. Cp. 
Do. 
2s. 

fis. 6p. 
)S 

2s. .p . 
D " . 

4s. Op. 
1201. 

8p. 

a 

85s. 
70s. 
fils. 

2s. Op. 
2s. Op. 
2s. 2p. 

ls. 3p. 
3s. 3p . 

28s. 
83s. 
85s. 

SOs. 
9 í p . 

IOp. 
1 5s. 
15s. 

3s. Op. 

Bs. 
Ss. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. Cp. 

1301-

9p. j 

Jj.mtos. 

il. I4s. 7 |d . 

!6s. l l d . p . lOOlib. 

16. 11.pr . lOOlib. 
4j}d. por libra 
li.Os. o i d . 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por l ibra. 
2s. 8p. por 112 lib. 
5s. 6p. por 100. 
9 l p . por libra. 

3s. 6p. l ibra. 
3s. Sp. libra. 

ls. 8p. por libras. 
4l. a tonelada. 

3s. 10^p. lib.excise 
3ll6.s.9p.alf.l00lb. 

.—. • • 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida C guineos por cento. li. 60s. 

vinda 8 G . R. 4. 
Lisboa e Porto hida 5 G\ R. 50s. em comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 4 G5.—Açores 10 G\ a 15 R. 2-f. 

vinda o mesmo 
Kio da Prata hida 12 guineos; com a tornaviagem R. 5 Gs. 

vinda o mesmo 12 a 15 G$. 

VOL. XIV. No. 82. - 2 T 



[ 330 J 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

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

j3uTLER's Introduction to Mathematics; 2 vols 8vo. 
preço 1/. l i s . 6d. Fácil introducçaõ ás mathematicas, 
em que se explicam familiarmente os ramos principaes da 
historia, theoria, e practica desta sciencia : com explica
çoens numerosas, notas, e memórias de authores mathema
ticos e suas obras. Formando tudo um systema completo 
e fácil de instrucçaõ elementar, adaptado ao uso dos estu
dantes em geral, especialmente daquelles, que naõ pos
suem os meios de instrucçaõ verbal. Por Carlos Butler. 

Sarrazins War in Spain, 8vo. preço 12 shillings. 
Historia da guerra em Hespanha e Portugal desde 1807, 
até 1814 ; illustrada com um mappa, que mostra os ca
minhos dos differentes exércitos. Pelo General Sarrazin. 

Memoirs qf Lady Hamilton, 8vo. com um bom retrato. 
Memórias de Lady Hamilton, cxtrahidas de fontes origi
naes, e comprehendem muitas anecdotas novas e authen-
ticas de varias pessoas distinctas ; entre as quaes saõ o rey 
e raynha de Sicilia, Sir W . Hamilton, o defuncto, e o ac
tual Lord Nelson, o Conde de Bristol, o duque de 
Queensbury, &c. &c. 

BelVs Principies ofSurgery; Part. I. ate 4, preço 12s. 
Principios de cirurgia, no que respeita as feridas ulceras, 
e iistulas; aneurisma, e artérias feridas, fracturas dos 
membros, e deveres de um cirurgião militar e de hospital. 

Também um systema de operaçoens cirúrgicas, contendo 
os principios de cirurgia, no qae dizem respeito a molés
tias e operaçoens cirúrgicas; e uma serie da casos caleu-



Literatura e Sciencias. 331 

lados a illustrar principalmente a doutrina dos tumores, e 
outras partes irregulares da cirurgia ; e para instruir o 
novo cirurgião em formar os seus prognósticos, e o plano 
de suas operaçoens. Por Joaõ Bell, cirurgião. 

Esta obra será completa em 12 partes mensaes, illustra-
da com 150 estampas, muitas das quaes saõ elegantemente 
illuminadas. 

Copeland on the diseased Spine, 8vo. preço 6s. Obser
vaçoens sobre os symptomas e tractamento da moléstia da 
espinha dorsal, antes do periodo de sua curvatura ; cora 
algumas notas sobre a paralesia subsequente. Por Thomaz 
Copeland, Sócio do Real Collegio de cirurgioens, o 
Cirurgião Ajudante do Dispensatorio Geral de Westmin» 
ster, 

Observations on the animal Economy; by a Physician, 
8vo. preço 6s. Observaçoens sobre a economia animal, 
por um Medico. 

Whately, on Necrosis qf the Tibia, 8vo. preço 5s. 
Observaçoens practicas sobre a Necrosis da Tibia ; illus-
trada por casos, e uma estampa. Ao que se ajuncta a de
feza de um tractado intitulado—Descripçaõ de uma affec
çaõ na tibia, produzida por febre. Por Thomaz 
Whately. 

Alban's Mineralogy, 8vo. preço 12s. Nomeuclatura 
Mineralogia, arranjada elphabeticamente; com taboas 
synopticas das analyzes chimicas dos mineraes. Por 
Thomaz Allan. 

Holland's Traveis, 4to. preço 31. 3s. lllustradas cora 
um mappa, e 12 estampas. Viagens ás ilhas Ionicas, Al
bânia, Thessalonia, e Grécia, em 1812, e 1813. Juncta
mente com a narrativa de uma residência em Joanuina, 
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capital e corte do Bacha Ali; e com o jornal por Affica, 
Morea, &c. &c. Por Henrique Holland, M.D. &c. &c. 

History of the Secret Societies. 8vo. preço 7s. His
toria das sociedades secretas do exercito, e das conspira
çoens militares, que tinham por seu objecto a destruição 
do governo de Buonaparte. Traduzido do Francez. 

Disputation at Fort William, 1814. 8vo. preço Ss. 
Disputa publica dos estudantes do Collegio de Forte Wil
liam, em Bengala, perante Lord Moira, Govcrnador-geral 
de Bengala, e Visitador do Collegio, junctamente com o 
discurso de Sua Senhoria, aos 20 de Junho, de 1814. 

Jardine on Surgical Instruments. 8vo. preço lOs. 6d. 
Ensaio sobre o melhoramento de alguns instrumentos im
portantes de cirurgia; e das operaçoens em que elles saÕ 
empregados. Por W . Jardine, Cirurgião da Armada 
Real. Com onze estampas. 

Palmer's Life qfthe King qf Poland. 8vo. preço 12s. 
Memórias authenticas da vida de Joaõ Sobieski, Rey de 
Polônia. Illustrando os erros inherentes á antiga consti
tuição daquelle reyno, que posto que supprimidos por 
algum tempo pelo gênio de um heroe e de um patriota, 
gradualmente abriram o caminho para a sua queda. 
Por A. T. Palmer. 

Duppa on the Price of Corn. Preço ls. Observaçoens 
sobre o preço do trigo, em sua connexaõ com o Commer
cio do paiz e rendas publicas. Por R. Duppa. 

Essay on the low Price of Corn. Preço 3s. Ensaio 
sobre a influencia do baixo preço do trigo nos lucros dos 
fuudos; mostrando a inconveniência das restricçoens sobre 
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a importação; com algumas notas sobre as ultimas duas 
publicaçoens de Mr. Malthus; " U n a indagação da na
tureza e progressos das rendas," e " Fundamentos de uma 
opinião sobre a política de restringir a importação do trigo 
do estrangeiro." 

LordSheffield^s Letter on the Corn Laws. Preço 2s. 6d. 
Carta sobre as leys do trigo, e meios de obviar os males e 
penúria, que vaõ rapidamente auguientando. Pelo Muito 
Hon1. Lord Sheffield. 

PORTUGAL. 

Sahio á luz: Segunda parte do resumo Histórico da 
Revolução de Hespanha, que completa o Io. tomo desta 
obra: com uma estampa fina que representa a retirada dos 
Francezes da cidade do Porto. Esta obra he muito inte
ressante pela narração de muitos suecessos, que inda ate 
agora se naõ tem escrito; e enriquecida de notas, que 
especifiçaõ o que he relativo a Portugal. 

Grammatica Portugueza, ordenada segundo a doutrina 
dos mais célebres grammaticos conhecidos, assim nacio
naes como estrangeiros, para facilitar á mocidade Portu
gueza o estudo de lêr e escrever a sua própria lingua, e a 
intelligencia das outras em que se quizer instruir.—Histo
ria da Cnaçaõ do Mundo, segundo a Sagrada Escritura, 
c a melhor doutrina dos Sábios : adornada com estampas, 
e ordenada para servir aos meninos de ensino da leitura 
Portugueza, estimular-lhes a curiosidade de lêr, e inspirar-
lhes o conhecimento de Deos pelas suas obras. 

Sahio novamente impresso, e mais acerescenfado, o 
Breve Tractado da Orthographia, para os que naó fre
qüentaram os estudos, e pertendem escrever com correcçao 
e certeza a lingua Portugueza. 
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Subio á luz : As primeiras linhas do Direito Agrário, e 
do Direito Commercial deste Reyno. 

Sahio á luz : A verdade, ou pensamentos Filosophicos 
sobre os objectos mais importantes á Religião e ao Estado. 
Por Jozé Agostinho de Macedo. 

SUÉCIA. 

Falia que fez o Principe da Coroa de Suécia á Acade
mia de Agricultura, em Stockholmo, em 28 de Janeiro 
de 1815. 

SENHORES ! He com grande satisfacçaõ que, depois 
de dois annos, que seraõ memoráveis nos annaes de Suécia 
me acho outra vez no meio de vos. Quando os meos 
deveres me detinham longe, os meos pensamentos e dese
jos accompanhavam todos os vossos trabalhos. 

Lembrar-vos-heis, Senhores, qual era a situação da 
Europa ao tempo em que esta academia foi instituída. A 
Suécia, preservada pela sua posição geographica dos 
effeitos immediatos da crise geral, tinha, naõ obstante, 
muito que temer dos seus fataes resultados. Tivesse a 
fortuna coroado a agigantada ambição do homem extraor
dinário a quem tantos talentos e tanto poder parece terem 
sido concedidos unicamente para servir de exemplo para 
conquistadores, o Continente haveria sido escravizado, e 
á Suécia naõ restaria outro recurso senaõ manchar, cora 
submissão desgraçada, a gloria de tantos séculos. A gra
tidão nacional ha rendido homenagem ao partido que o 
Governo entaõ tomou. Tudo se combinou para decidir 
a politica do Rey, para formar uma aliiança, de que o 
Norte ha colhido os felices fructos, e de que a posteridade 
imparcial apreciará algum dia a venturosa influencia na 
sorte da Europa. Aqui sinto-me obrigado a pagar o tri
buto de gratidão ao Imperador Alexandre. Nunca 
Suécia teve um alliado mais fiel e mais escrupuloso em 
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cumprir suas promessas. A verdade atravessa pelo meio 
da obscuridade dos tempos ; porem sinto muito prazer em 
poder anticipar a homenagem da posteridade, pela da 
amizade e da justiça. 

O mundo sentio renascer suas esperanças quando vio o 
resultado da formidável expedição dirigida contra o po
der e coroa do Soberano da Russia. A Prússia quebrou 
as cadêas da dependência, o patriotismo e apego ao prín
cipe con verteo em guerreiros os seus pacíficos cidadãos, 
e os seus numerosos batalhoens uniram-se ás legioens 
Muscovitas. Napoleaõ havia soffrido grandes perdas, 
mas ainda era formidável. Senhor absoluto do paiz mais 
rico da terra, manejando seus immensos recursos, apoiado 
por allianças poderosas, refazendo seus exércitos destruí
dos com exércitos novos, em que o valor, e esperança da 
victoria suppriam a falta de experiência ; forte, finalmente, 
na opinião publica, por tantas victorias, de que os recentes 
revezes naõ haviam ainda destruído a impressão, conti
nuava a ameaçar a independência do Continente. A causa 
das naçoens e dos governos pedia o nosso auxilio. Quan
tas razoens poderosas tínhamos nos para tomar parte em 
uma contenda que havia de decidir entre a oppressaõ e 
liberdade ! o exemplo glorioso do grande Gustavo, cujas 
phalanges pelejaram sobre as planices da Alemanha pela 
liberdade do pensamento ; o desaggravo da humanidade, o 
rompimento de cadêas, e em fim, o prospecto de uma in
tima uniaõ com um povo vizinho. 

Um exercito Sueco atravessou o Baltico; o Rey havia-
me confiado o commando delle, vos nos vistes partir com 
anxiedade, porem naõ sem esperança. Se o primeiro 
sentimento pudesse ser justificado pelas lembranças do 
passado, o segundo era fundado na indispensável necessi
dade de fazer reviver a gloria do nome Sueco com todo o 
seu esplendor, associando-a de novo com a memória dos 
Carlos e dos Gustavos, Amigo constante daquella liber-
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dade de que o respeito para com as leys he ao mesmo 

tempo a regra e o penhor, parti outra vez a combater por 

ella. Fui defender os direitos da minha pátria adopíiva, 

longe delia—sobre os campos da Alemanha já invadidos, 

e regados com o sangue de seus intrépidos defensores. 

Porem eu também tinha outro objecto, outro pensamento. 

Ao mesmo tempo que previa todas as difficuldades que 

teríamos para vencer, e os vários interesses para conciliar, 

olhava, para a recompensa dos meus trabalhos, para o dia 

em que um povo livre, unindo a sua sorte com a da Suécia, 

houvesse de olhar para aquella uniaõ como o penhor da 

sua independência, e a fonte da sua futura felicidade. As 

minhas esperanças foram apoiadas pelos generosos esforços 

da naçaõ. Todas as familias tinham seu filho no exer

cito ; todos faziam preces para que a fortuna coroasse a 

empreza de uma naçaõ em outro tempo tam celebrada e 

respeitada. 

Vossos olhos, Senhores, seguiram com anxiedade os 

acontecimentos de 1813. Naõ podieis ver sem desasso-

cego Napoleaõ, no principio da campanha, senhor de uma 

grande parte da monarchia Prussiana, e seus exércitos a 

um dia de marcha de Berlin. Aquella capital, illustrada 

pelos talentos, pelo engenho, e por tantos monumentos do 

reynado do grande Frederico, estava em risco de cair nas 

maõs do inimigo. Salvou-a uma so manobra, foi uma 

victoria ; o encanto desappareceo, e os exércitos alliados 

marcharam de successo em successo. Vos, Senhores, 

sabeis os espantosos resultados daquella campanha. O 

saiim-uinoso sonho da monarchia universal desvaneseco-se 

— e oxalá que para sempre—e o dia da liberdade resplan-

deceo outra vez sobre a Europa. Uma felicidade parti

cular estava reservada para a Suécia ; vio tornar para 

suas casas a maior parte de seus filhos, que tinham ido de-

tender a sua causa em paiz estrangeiro. Voltaram, respei

tados pelos seus inimigos, accompanhados dos bons dese-
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iosdos habitantes de todos os paizes aonde a sorte da guerra 

os havia levado, dignos da approvaçaõ do seu Rey , e do 

affccto dos seus concidadãos. O pr incipal desejo da

quelle bom Rev, o meo, c o de todos os bons Suecos foi 

conseguido. Satisfazer os manes do heroe que sellou com 

6eu sangue o desejo de sua alma elevada—a uniaõ da Sué

cia e da Noruega. Esta ha vindo a ser o mais bello mo

numento erigido á memória de tres grandes Reys , que em 

todas as suas acçoens tinham em vista o acontecimento que 

a Providencia tinha guardado para os nossos dias. 

A naçaõ Britannica que sempre se tem interessado com 

tanto farvor pela liberdade das outras naçoens—aquelle 

povo generoso gozará com satisfacçaõ o raro espectaculo 

de uma uniaõ fundada sobre principios, que ella reconhece 

como a base da sua independência e da sua força. 

Fste «rrande acontecimento, afortunado para todos os 

habitantes da Scandinavia, deve particularmente ser olha

do por vos como tal , inflamará o vosso zelo e elevará os 

vossos pensamentos. Vos tendes a honesta occupaçaõ de 

aperfeiçoar por meio de vossas indagaçoens, e luzes a pri

meira arte do homem—a agr icul tura , aquella arte respei

tável de que a mesma natureza ensina a necessidade e os 

elementos. H e esla connexaõ primit iva entre a teira e o 

homem, que constitue o poder dos corpos politicos. O 

paiz que despreza a agricultura tem raramente boas leys. 

As suas instituiçoens naõ podem trazer o sello da gran

deza, e muito menos de boas ideas. Todas as naçoens, 

cuja prosperidade tem durado , tem devido o seu estado 

florescente ao cuidado da agricul tura. Olhai para o an

tigo Egypto : nunca houve um povo, que melhor enten

desse as fontes da felicidade e da civilisaçaÕ ; porque 

nunca houve um povo que levasse tam longe a sua activi

dade e intelligencia no t rabalho da terra. Entre os Ro

manos, rm que estimação naÕ era t ida a agricultura? Os 

seus estandartes principaes traziam os emblemas daquella 
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respeitável arte. Nos melhores tempos de Roma, os 
maiores homens empregavam-se na agricultura. Cincin-
natus e Fabius andavam labrando suas terras, quando os 
mensageiros vieram offerecer-lhes o commando de exér
citos. 

Na China, naõ he a agricultura o manancial daquella 
prosperidade, e especialmente daquella immensa popula
ção que tanta admiração nos causa? Ali o Soberano 
honra o arado, e naõ se desdoira de o conduzir com a sua 
própria maõ. He, portanto, uma verdade incontestável, 
qne a agricultura he o esteio mais firme dos estados, e 
deve ser constantemente o objecto da protecçaõ e solici
tude de um sábio e paternal governo. Similhante o-overno 
achará sempre entre os lavradores simplicidade de cos
tumes, força de braço, amor da sua pátria, e vontade e 
poder para a defender. 

A Scandinavia, pela sua situação, pela natureza de seu 
terreno, -e sobre tudo, pelo character dos seus habitantes, 
he destinada para gozar a felicidade que vos tenho des-
crevido. Aquelle paiz, naõ tendo mais que desejar, e 
ainda menos que temer, ha de ser influído tara somente 
pelo gênio e patriotismo do seu povo. Toda a pessoa que 
tiver de seu, de qualquer classe que seja, todos aquelles 
que sa6 felices com a felicidade dos seus similhantes, haõ 
de concorrer para os melhoramentos do seu commercio, e 
da sua industria. 

Senhores, enriquecei a agricultura por meio das vossas 
úteis descobertas, e apropriai as de outras naçoens ; tereis 
entaõ o direito de dizer, " Nos consagramos os nossos tra
balhos ao bem do povo, ensinamollo a estimar os thesou-
ros da terra, daquella maõ creadora, tam benéfica para 
seus filhos, quando sabem apreciar a sua bondade inex-
gotavel; a sua felicidade e as suas bençaõs nos indemni-
saraó dos nossos trabalhos." Sim, Senhores, naõ vos 
haveis de enganar nesta esperança; os vossos compa-
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triotas hoõ de apreciar os vossos esforços ; a sua gratidão 
ha de recompensar os vossos trabalhos, e as suas saudades 
haõ de honrar a vossa memória. 

MISCELLANEA. 

Resposta ao Jornal Pseudo Scientifico, No. 44, sob a 
denominação do Redactor Encuberto. 

Á IMPORTÂNCIA da matéria, as forças, que o 
Soberano de Portugal tem, para se fazer respeitar ; a ne
cessidade de propagar a opinião da grandeza de seus re
cursos ; e os esforços miseráveis do Pseudo Scientifico, em 
metter esta opinião a ridículo—fizeram, com que naõ pu
déssemos no nosso N°. passado continuar adiante o exame 
das observaçoens deste Escriptor, cora o que nos emprega
remos agora um pouco. 

A p. 670, se acha, uma passagem, entre comas inversos, 
para denotar que he nossa ; e diz assim. " Eu tenho-o 
dicto muitas vezes, e torno-o a dizer, todos os nossos males, 
e infortúnios procedem dos erros do Conde de Funchal, e 
ainda que elles sejam de recente data, daõ razaõ de todo o 
mal passado, presente, e futuro." 

Tal passagem, se naõ acha em alguma parte do nosso 
Jornal; e ainda, que somos claramente de opinião, que S. 
Exa. tem commettido erros de primeira ordem, e desumraa 
conseqüência para a sua naçaõ; estamos bem longe de 
suppôr, que o Conde naõ tenha sido precedido por outros 
Politicos de igual character, e conhecemos também, que 
outros homens públicos, entre os Portuguezes, merecem a 
sua parte de accusaçaõ nas desgraças que contemplamos. 
S. Ex1. pôde estar certo, que fazemos justiça ás suas boas 
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qualidades, que o suppómos limpo de maõs, serviçaf, e em 

muitos casos bem intencionado; 

Porém a sua conducta politica, desde que S. F . se acha 

por Embaixador em Londres, tem sido uma peste, uma 

calamidade para os interesses de Portugal. O tractado 

com a Inglaterra, porque elle obteve o titulo de Conde, lie 

um padraõ de infâmia, que lhe naõ devia merecer menos 

do que as Pedras Negras. A sua tendência ao dcspotis. 

m o , em tudo quanto obra, deve tazêllo odioso aos amidos 

da humanidade, e dos governos regulares. Assim fize

mos distineçaõ entre as suas boas e mas q-.afulades: naõ 

nos embaraça o que elle he como homem* mas levemos 

e podemos censurado no que elle obra como -m;;>c,ado 

publ ico . 

Porém vejamos como nesta observaçiõ se deO-.cl* o 

C o n d e ; por ter deixado ir as tropas i i - , l : ; i s a Poni*; ai, 

em 1808, sem que houvesse estipulaçf-õ oti concerto, >oiie 

o modo com que devia.*- obrar. Nós dissemos, queda 

tomada da esquadra Russiana cm Lisboa pelos I.igl z"s, 

se seguio no animo dos Russos a opinião de.-astroza soure 

a independência de Portugal. O Psetnío Scientifico; de

pois de varias cbocarrices, intenta refutar-nos com estas 

palavras. 

" Se os Russos (p. 6S0,) conceberam naquella epocha essa má 
opinião contra a independência de Portugal, bem se pôde dizer, (|iie 
el/es viam o argueiro nos olhos alheios, e naõ percebiam a trave co* 
seus; e se foi necessário o espectaculu de 3 annos de heróicos atre
vimentos na pequena casa Luzitana para os despertar, e para os revi
ver a fazer uso de suas immensas forças, que jaziam inertes e envile-
cidas, tempo tiveram bastante para se desfazer dessa má impressão, 
sem a pegarem aos outros. Aqui peço perdaõ ao Pseudo, se fiz uso 
da paluvra pequeno, que elíe tanto reprova como applicada a Portu
gal. A fraze do nosso Poeta he taõ bella, que eu naõ me atrevi a 
mutilalla, para comprazer com os escrúpulos do Mestre Pseudo, que 
alias a torto e a direito levanta este bonecro de sua própria invenção 
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para brigar com elle, pois ainda está por advinhar a que fim, e com 
que vantagem pôde alguém fazer jamais uso de similhante argu
mento, para escusar o que fez. Em papel impresso, e ao alcance de 
qualquer Leitor naõ existe similhante e ridícula expressão usada por 
Diplomata Portuguez. 

Todo este palavrorio naó contém cousa alguma, que se 
possa chamar resposta ao que nos avançamos; e a matéria 
estranha, com que se occupa, he futil e inconseqüente. 
Diz o Scientifico, que se a Russia fizesse má opinião da 
jndepeadencia de Portugal, naquella epocha, podia delia 
dizer-se, que via o argueiro nos olhos alheios, e naõ per
cebia a trave nos seus; se isto tem algum sentido, quer 
dizer que nesse tempo éra grande a influencia da França 
na Russia ; e só dahi a tres annos, segii.ndo o exemplo de 
Portugal, he que a Russia se mostrou poderosa, obrando 
contra á França. 

Troquemos isto em miúdos; e descubramos a fallacia 
dos nossos adversários. As tropas Russianas haviam sido 
derrotadas pelo exercito Francez, a tal ponto, que o Im
perador se vio obrigado a fazer a paz de Tilsit. Alem 
disto as pessoas de influencia, naquelle Império se acha
vam dividas em dous partidos, um que desejava paz com 
a França a todo o custo ; outro que propunha a aliiança 
da Inglaterra, a pezar de qualquer sacrifício. Como o 
primeiro destes partidos teye a ascendência, principalmente 
pelos desastres do exercito, fez se a paz com a França; e 
dahi a tempos declarou-se a guerra á Inglaterra; ficando, 
por conseqüência a França com aquella influencia na Rus
sia, que éra natural a uma Potência amiga; e negando-se 
essa vantagem á Inglaterra, como Potência inimiga. E 
no entanto; nunca essa influencia Franceza foi tal, que os 
Russianos naÕ trabalhassem por illudilla, como aqui con
fessa o mesmo Scientifico, negociando com Portugal, a 
favor de papeis falsos, que se pretendiam ser do Brazil; e 
durante este tempo, se estava preparando para derramar as 
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suas hostes contra a França, o que fez com o mais com-
plcto bom successo. 

Aonde está aqui, pois, Senhor Scientifico, a similhança 
entre Russia e Portugal ? A Russia tinha, na guerra, suc-
cumbido ás forças de Frauça; isso naÕ está mal, nem he 
desbonroso a naçaÕ alguma; pelo contrario aquella po
tência tractava de atalhar occultamente as vistas da Fran
ça, e preparava-se ao mesmo tempo para a combater aber
tamente, o qne affecluou. Logo aiuda que a França ti
vesse naquella época alguma influencia na Russia, éra 
pouca, e essa éra de esperar, por ser fundada nas victorias, 
a que os Russos naõ puderam obstar. Em Portugal o 
caso he mui diverso: tracta-se de um Alliado antigo como 
era a Gram Bretanha, de soccorros mandados a Portugal; 
e de nenhumas estipulaçoens previas, que prevenissem 
esses alliados de fazerem as conquistas para si. 

Diz o Pseudo-Scientifico que as forças de Russia se con
servaram por tres annos inertes e envilecidas, Isto naõ he 
correcto: as tropas Russianas, posto que vencidas, naõ 
estavam envilecidas; e ainda que o Governo Russiano es
tivesse sem guerrear, estava-se preparando para isso, como 
ao depois mostrou. 

Vamos agora á parte, que respeita o exemplo, que os 
Portuguezes deram á Russia, e ás demais naçoens do 
Norte, para se opporem á torrente dos Francezes. Assim 
suecedeo pelo que fez o Povo Portuguez; mas nesses es
forços naÕ teve parte nem o Heroe do Investigador, o seu 
Corifeo, nem outro algum homem do Governo Portuguez; 
o Povo e só o Povo mostrou o que podem fazer os Porlu-
o-uezes, quando fôrem bem dirigidos: a sua Nobreza fez o 
que nós temos delineado, e provado amplamente em ou
tros N°*. deste Periódico. Assim he necessário sempre 
citando os esforços dos Portuguezes separar a idea de seus 
Condes e Marquezes. 
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Ao Redactor Encuberto, do Pseudo-Scientifico, N°. 45. 

Muito estimamos, Senhor Redactor Encuber to , que V—• 

adoptando o nome, que lhe demos, confessasse ao publico, 

que éra um dos Redactores desse Jornal ; e que por isso 

desse a conhecer, que na sua pretendida conrespondencia 

aos Redactores, por isso que também se dirigia a V— 

mesmo, podia escusar os elogios que lhes faz ; porém muito 

mais estimamos, que V— mudasse de tom, e falle pelo 

menos sem as descomposturas que provocam outras ; e pois 

diz que nos deixemos de personalidades : vá feito. He ver

dade que V— torna a chamar-nos calumniadores, &c. & c . 

mas como isto ja naõ vem envolvido com musica de rega-

teira, por mais violentoqueseja o julgamos admissível, elhe 

responderemos também pela mesma forma. O Senhor 

Redactor Encuberto pode estar certo, que lhe dançaremos 

a compasso ; e por tanto delle depende o irmos ambos mais 

alegro ou mais adagio. 

O Senhor Redactor Encuberto dirigp-se primeiro aos 

seus Collegas; depois a nós ; mas naõ explica o motivo 

desta distineçaõ; e na carta que parece dirigir-nos, de

baixo do nome de Pseudo, nome que arremedou de nós, 

contentando-se com oadject ivo, que nós usamos appl icado 

ao Scientifico, porque nem habil idade tem para inventar 

uma alcunha ; nesta caTta nos faz vários quesitos a q u e 

pede resposta, e promeUe responder aos que nos lhe fizer

mos. Senhor Redactor Encuber to , guarde a palavra, e 

lhe satisfaremos ao que deseja. Assim largamos por maõ 

a parte dirigida aos seus Collegas Rrdac to res ; porque 

ainda vem no estylo antigo da gritaria desordenada; e 

porque se dirige também a alguns de nossos conrespon-

dentes, e elles que tirem pela espada se quizerem. Va

mos pois a esta carta, que diz ser do Senhor Redactor 

Encuberto. 

V—quer que lhe dêmos a deffiniçaõ de Corte: ja lha 

demos; diz que naõ presta, e naõ dá razaõ do seu d ic to ; 
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citamos-lhe authores, e naõ está por Isso—nesse andar 
naõ pode haver ninçwm que o contente; e contra quem 
nega a pés junetos tudo quanto se lhe di-e, naõ pôde haver 
argumentos. Igualmente respondemos ao que V— obser
va sobre Puscoal José de Mello : citamos este notável au
thor de direito, sobre a distineçaõ entre tribunal c relaçau, 
naõ está por ella, naõ dà a razaõ de assim pensar, naõ cita 
outro author ; e quer que tenham de fé o que diz Alem 
disto censura-nos por usarmos do " termo Relaçoens Estran
geiras," porque pode ter outra signiQcaçaõ ; e usa conti-
nusdamente delle no mesmo sentido era que nós o usamos, 
(e. g. Inv. Vol. I X . p. 332,) Isto he o que se diz querer 
um Sancto para si e outro para a demais gente. 

Assim a respeito de nossas observaçoens sobre o que se 
disse do Ex11*0. Conde *er instado para ir ao Congresso; 
safa-se com dizer, que " os seus plenos poderes eventuae» 
bastariam para o obrigar a ir a Vienna, assim como o ob
rigaram a ir a Pari», se faltassem os novos Plenipotencia
rios nomeados pelo Soberano." Naõ estamos por este 
modo de raciociuar. 

Se os Plenos Poderes eventuaes do Conde, eram taes que 
elle devia ir a Vienna, no caso de naÕ terem vindo os Ple
nipotenciarios, nomeados ad hoc pelo Soberano; isto naõ 
justifica a expressão de dizer, que elle foi instado para ir 
a Vienna. Teria poderes para Ia ir; porém nunca isto se 
chamou instância: c engana-se o Senhor Redactor Encu
berto dizendo, que basfa esta resposta; porque ninguém se 
dará por satisfeito com ella. 

Sobre as estipulaçoens do Conde Tarouca; ja que o 
Senhor Encuberto naõ quer argumentar com lógica, he es
cusado repettir o que temos dicto. Asseveramos, que o 
Conde Tarouca assignou só a puz geral em 1712; e V— 
diz que elle fez mais; querer que nos provemos a negati
va he mandar-nos citar a pagina d'um livro em que se 
naõ contém o ponto da questão: querer que nos citemos 
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aonde se acha, o que nos negamos existir, he absurdo. 
Que o Conde Tarouca assignou muito mais doque aquella 
paz geral, todo o mundo sabe ; mas naquella occasiaõ só 
assignou a paz geral; e por isso propuzenios o seu proce
dimento, como modelo do que deveria ter feito em Paris 
o Conde de Funchal. 

Queixara-se que nós falíamos demaziadamente no 
Conde ; e que se ha personalidades de parte a parte a 
culpa he nossa, porque misturamos personalidades com os 
assumtos da discussão. Toda esta carta do Redactor en
cuberto he em favor do Conde ; faz-nos perguntas a que 
quer que lhe respondamos ; e haõ de dizer depois que 
nós naõ queremos fallar de outro assunto senaõ do compor
tamento do Conde! Desta vez pelo menos, Senhor Re
dactor Encuberto, a culpa he sua, se fadamos do Conde ; 
pois he V— que desafia, e exisge respostas. Vamos a 
ellas. 

Pergunta V—- se aceusar um vassallo de querer fazer 
de Soberano, naÕ he aleivosia ou tolice? Alma damnada, 
solto de lingoa, desaforado ? 

Respondo que naõ ; porque sendo verdadeira a accusa
çaõ, naÕ he aleivosia ; e saõ taõ conhecidas as desobedi
ências, que aquelle inviduo tem feito ás ordens do seu 
Soberano; que a prova existe no conhecimento que todos 
tem dos factos ; e casos ha em que as mesmas ordens do 
Soberano se poderiam produzir, ou testemunhas fidedignas 
que as viram ; tal he u disputa com o banco do Rio-de-
Janeiro; o naõ entregar a embaixada ao Conde de Pal
mella; a ordem mandada ao Governador de Pernambuco 
sobre o páo Brazil, &c. &c. 

Que ao Banco do Rio-de-Janeiro pertence a adminis
tração dos diamantes e páo Brazil; prova-se pela ley de 
sua creaçaõ ; que ao banco pertence a nomeação de seus 
agentes para lhe negociarem estes artigos consta da mesma 
ley, decretos, e avizos, cuja producçaõ he mui fácil; que 
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o banco em virtude dessa ley nomeou os seus agentes era 
.Londres he facto, que, além de ser de summa notoriedade 
se pôde provar com documentos ; que o Senhor Conde de 
Funchal se rio da ley, do banco, dos agentes, e do Go
verno do Rio-de Janei ro também se prova ; porque nunca 
deo cumprimento as ordens, nem attendeo as justas repre
sentaçoens que lhe lhe fizeram esses agentes; o que tam
bém he notório ; logo quem diz e pode provar tudo isto, 
falia a verdade e naõ he aleivoso. 

Vamos ao páo Brazil de Pernambuco. Diz V— que 

tomou o trabalho de indagar esta mareria ; e tinha dicto 

ac ima, que nós podíamos tomar a V— porquem quizes-

semos : pois ja que nos dá essa faculdade, tomaremos a 

V — Senhor Redactor Encuberto, por uma pessoa, que 

sabia muito bem deste facto, sem lhe ser preciso ir inda-

g a l l o ; c o fazer-se de novas, dizendo aqui que tomou o 

trabalho de se ir informar do caso, dando a entender que 

só o tez cm conseqüência do que nos escrevemos, tomamos 

nos que he uma tinta, para lançar poeira nos olhos da 
gente. 

V — confessa que o Conde escreveo á Juncta de Per

nambuco sobre as remessas do páo Brazil: logo ha alguma 

cousa de verdadeiro no que nos dissemos por confissão 

mesmo de V—. Ora quem deo ao Conde de Funchal 

direito de escrever aos Governadores ou Junctas do Brazil 

sobre negócios dessas Junctas ? O Embaixador deve 

fazer as suas participaçoens ao Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, este communica-as a S. A. R. ou ao conse

lho, e as ordens para o Governador ou Juncta se expedem 

pelo outro Ministro de Estado da Repartição competente; 

mas segundo a mesma confissão de V-— o Conde naõ quer 

estar com estas cerimonias, elle de ca escreve directamente 

ás Junctas de Fazenda. E naõ he isto ser intromettido, e 
querer figurar no que lhe naÕ compete ? 

Bem: que o Conde escreveo á Juncta sobre o páo Bra-
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zil está concedido, mas discordamos á cerca do objecto da 

carta. Nós dizemos, que a J u n c t a da Fazenda , ou Go

vernador de Pernambuco tinha ordens de S. A. R. para 

remetter o páo Brazil aos agentes do banco em Londres ; 

que S. Ex.1. o Conde de Funchal , em opposiçaõ a essas 

ordens do Soberano mandou dizer para Pernambuco, que 

remettessem o páo Brazil aos agentes nomeados por elle 

Conde. E com effeito fizeram-se remessas a estes Agentes. 

Vejamos agora como V— Senhor Redactor Encuber to 

explica isto e nos contradiz. Eisaqui as suas p a l a v r a s : 

" Eu tomei o trabalho de me informar, e a verdade do 

caso he;---que vindo o páu Brazil dir igido de uma ma

neira differente, do que estava est ipulado, e confusa no 

nome das pessoas; escreveo S. E . á J u n c t a da Real F a 

zenda de Pernambuco em Dezembro de 1813, rogando-a 

de evitar o equivoco para o futuro :—respondeo a J u n c t a 

que naÕ éra equivoco, masque t inha recebido ordem para 

assim obrar. Pouco tempo depois recebeo S. E . as ordens 

do Real Erário, que até ali naõ tinham chegado ; mandou-

as registrar e executa r . " 

Começa V— dizendo, que " o páu Brazil vinha dir i 

gido de uma maneira differente do que estava es t ipulado." 

Mas devia devia V— dizer-nos est ipulado por quem, e 

com quem. Se a estipulaçaõ de que V— falia he a lgum 

ajuste feito entre o Conde e o Governo Inglez, para que o 

páu Brazil viesse remettido a taes ou taes pessoas ; he 

claro que o Conde naÕ devia formalizar esses ajustes de ma

neira que contivessem uma infracçaõ da ley da creaçaõ do 

banco, e de seus privilégios ; tanto mais, que o Governo 

Inglez naõ se podia embaraçar com que os agentes, que 

vendessem o páo Brazil, fossem nomeados pelo banco, ou 

pelo Conde : este modo pois de fallar, de que o páo Brazil 

vinha dirigido de maneira differente do que estava estipu

lado; he uma explicação de subterfúgio; principalmente 

quando diz ao diante, " que havia confusão no uome das 

2 x 2 
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pessoas. Sendo os nomes das pessoas differentes, naõ 

podia haver confusão ; havia sim differença, porque em 

vez da remessa ser feita aos agentes que S. E . queria, éra 

feita aos agentes, que o banco tinha nomeado, como éra de 

razaõ e justiça ; nisto naõ havia contusão alguma. 

Diz mais V — q u e a j u n c t a respondeo, que naõ éra equi

voco o que fazia, mas que assim obrava por ordem que 

tinha recebido. Mas esta exposição eslá truncada, c por 

isso fica pouco intelligivel, para que possamos responder 

a sua pergunta, antes que o Senhor Redactor encuberto, 

que tomou o trabalho de se informar da matéria, nos res

ponda ás seguintes perguntas, com que ficará clara a nar

rativa, e entaõ respondêramos. 

I o . Se a Jt inca da Fazenda de Pernambuco, em conse

qüência dessa carta que recebeo de S. E. o Conde de Fun

chal , fez alguma remessa de páo Brazil aos agentes delle 

Conde ? 

2o . Se a Juncta de Pernambuco teve alguma reprehen-

saõ, por obrar conforme ao que lhe escreveo o Conde, cem 

contrario das ordens do Rio de Janeiro. 

3 o . Se o Conde teve ordem de entregar aos agentes do 

banco, o dinheiro produzido da venda do páo Brazil, que 

fora remettido indevidamente aos agentes do mesmo 

Conde ? 

Se V— quizer responder a estes quesitos, saberemos 

entaõ o que querem dizer aquellas suas palavras. '• Pouco 

tempo depois recebeo S. E. as ordens do Real Erário, que 

até ali naõ tinham chegado ; mandou-as registrar, e exe

cu ta r . " O Senhor Redactor Encuberto verá que he 

preciso para o seu fim, explicar sobre que se versavam 

essas ordens do Real Erário dt- que falia ; e em quanto as 

naõ explicar, j a que fallou nellas, creremos, que saõ as 

ordens porque lhe perguntamos no quesito 3o . ; e que 

como essas ordens continham um batebarba ; por isso V— 

fallou de ordens em geral, sem dizer sobre que versavam. 
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Novidades deste Mez. 

EXPEDIÇÃO DE 1 Í O N A E A R T E EM F R A N Ç A . 

Jornal do Departamento do Rhodano, publicado sob a 

Authoridade de Napoleaõ. 

Lyons , I I de Março, de 1811. 

Honra, Gloria, Pátr ia .—Temos finalmente tornado a 

ver aquellas águias mil vezes tr iumphantes, e nunca ven

cidas! Tcmollas visto outra vez, e os nossos coraçoens 

pulam de alegria ! A vista dellas exclamamos—-Exaqui 

a honra e a gloria da P á t r i a — E se nos pudéssemos esque

cer por um só momento de que o sangue Francez corre 
por nossas veias, a vista do heroe de Maren^o, de J cna , e 

de Austerlitz, e a dos seus fieis companheiros em armas, 

nos teria chamado outra vez aquelle elevado c nobre cha

racter, que tem sempre disfinguido os Lyonezes. 

Oh ! que dia foi o iO de M a r ç o ; quem pôde descre-

vello como elle merece, que immortal pintura se pode 

depositar nos annaes da cidade ! Soubemos 5 dias antes, 

que o Imperador tinha desembarcado em Provença, c hia 

avançando para Grenoble pelo caminho de Digne c G a p . 

As noticias da sua entrada em Grenoble nos chegaram na 

noite de 8 ; e soubemos ao mesmo tempo, que a guarniçaõ 

daquella cidade tinha corrido a encontrar-se com o Mo

narcha restituido á admiração, aos desejos dos Francezes, 

e ao exercito. Via-se a alegria em todos os rostos, c o 

grilo de—viva o Iniperador---naõ t inha ainda sahido da 

boca ; porém estava em todos os coraçoens, excepto no 

daquelles pérfidos e insensíveis traidores, assas vis para 

procurar a sua elevação na degraduaçaõ da sua pátria. 

No entanto Monsieur, o Conde d'Artois, chegou ao re

cinto de nossos muros, com o Duque de Orleans, e Conde 

Damas. O regimento 20, t irado de Montbrisson, reforçou 

a guarniçaõ de Lyons , composta do regimento de Infan

teria IV. 24, e do regimento de Dragoens Ligeiros N ° . 13. 



350 Miscellanea. 

Chamou-se uma porçaõ da Guarda Nacional . Barrica

ram-^* as duas pontes do Rhodano ; o Principe passou 

revista ás tropas, e trabalhou pelas animar na causa d'El 

R e y . Vaõs esforços ! O ultimo e inútil recurso de um 

Governo fraco, que nem pode reanimar as affeiçoens ha 

tempo extinetas ; nem fazer com que o exercito se esqueça 

daquellas bandeiras, que durante 25 annos passaram tri-

umphantes por todas as capitães da Europa, e exaltaram 

o nome Francez até o mais alto gráo de celebridade. 

De manhaã tentou outravez o Principe animar o espi-

TÍto dos soldados ; passou por todas as fileiras, porém 

achou-as geladas ; vio portanto que éra necessário resolver 

a retirada, e levar com sigo as tropas. O Marechal Duque 

de Tareutum tinha chegado de manhaã, visitou as pontes; 

e pareceo que se tornavam a começar os preparativos de 

resistência : os regimentos se aproximaram das pontes ; 

porém todos sabiam, que os postos avançados do Impera

dor estavam na margem esquerda do Rhodano, no arra

balde de Guillotiere, aonde a sua presença excitava o 

mais vivo enthusiasmo. Sabia-se também, que todos os 

soldados estavam somente esperando pelos seus irmaõs em 

armas, para os abraçar ; e pelo Imperador para o saudar 

outra vez como apoio da pátria. Oy Lyonczes ja grita

vam altamente por aquelle poderoso gênio, que tinha re-

edificado a sua cidade, destruída pelos anarchistas ; que 

protegera o seu commercio, e fizera llorecer as suas manu

facturas ; e que talvez tivesse sido infeliz somente porque 

desejava fazer muito bem á França. 

A's duas horas da tarde o Duque de Tarentum conduzio 

á ponte de Ia Guillotiere dous batalhoens de infanteria. 

Em quanto elles se aproximavam das barricadas, o regi

mento 14 de hussares, que se tinha unido ás águias, era 

Grenoble, desfilou do arrabalde Guillotiere, e entrou pela 

ponte precedido por cousa de cem mancebos, que grita

vam com elles « Viva o Imperador . " As tropas de ambas 
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as partes se uniram ás barr icadas. Aqui sahio o mesmo 

grito simultaneamente de todas as bocas : os ramos de 

arvores, que entupiam o caminho, fôram lançados ao Rho

dano; os soldados se abraçaram com transportes, e come

çaram a sua marcha para a cidade. Mais de 20.000 

habitantes se arranjaram ao longo do cães do Rhodano, c 

Corte Napoleaõ, aonde fôram testemunhas desta nova 

espécie de guerra, e romperam o ar com as suas acclama

çoens *. todos os officiaes e soldados do Regimento N°. 20, 

e 24 de linha; e o 15 de Dragoens, se entregaram a estas 

emoçoens de seu coração. Havia somente um çrito de 

"Viva o Imperador ." Correram adiante dos hussares, e 

entaõ se formaram na praça Bonaparte. 

O Duque de Tarentum se retirou precipi tadamente, 

assim como o Conde Damas, o Governador, Conde Cba-

brel, o Prefeito, e todos sahiram da c idade. Todos os 

officiaes superiores ficaram ; e foi com a mais viva satis

facçaõ, que os soldados viram entre elles o General de 

Divisão Brayer. 

A's cinco horas marchou a guarniçaõ para a ponte Ia 

Guillotiere, c alem delia para se encontrar com o Impera

dos. A's 6 e meia, o exercito que vinha de Grenoble 

começou a entrar em Lyons , no meio das mesmas accla

maçoens. A's 7 horas, tiveram os habitantes de Lyon a 

felicidade de ver e possuir outra vez o Imperador dos 

Francezes, e de lhe prodigalizar novos testemunhos de sua 

fidelidade e affeiçaõ. J a este grande monarcha sempre 

infatigavel em sua actividade, se emprega com a sua boa 

cidade de Lyons, sobre os meios de lhe procurar novos 

benefícios. De manhaã passará revista ao exerci to ; e 

sabemos que esta noite tem de chegar vários regimentos 

aos nossos muros, a fim de se unirem aos seus irmaõs em 

armas. N o nosso N°. seguinte daremos a proclamaçaõ 

que o Conde Fargnez , o Mayoral de Lyons, mandou 

aflixar, e que os Lyonezes reconhecem ser a verdadeira 
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expressão de seus sentimentos. Também daremos outros 
documentos interessantes, que por falta de lugar naõ 
podemos inserir neste primeiro N°. 

Grenoble, 9 de Março, 1815. 
Relação dos acontecimentos que passaram em Grenoble, 

desde os 4 de Março. 

Um estafete, que passou por esta cidade na noite de 3 
para 4 do corrente atrahio, e occupou a attençaõ do pu
blico. Um correio, que chegou aos 4, a excitou ainda 
mais, e no dia seguinte se soube universalmente, que o 
Imperador tinha desembarcado juncto a Frejus, no Io. de 
Março; que vinha acompanhado por suas fieis guardas; 
que occupou primeiro Grasse, e no dia 2 marchou para os 
altos Alpes. Noticias posteriores naõ deixaram duvida 
alguma, de que elle pretendia fazer nesta cidade a suapri-
meira residência. Estava juncta aqui uma numerosa 
guarniçaõ. Os valorosos soldados, que deveriam achar 
companheiros em gloria, nas mesmas guardas, que tinham 
tornado a trazer Napoleaõ, hesitaram ao principio se os 
considerariam como inimigos, e este primeiro pensamento 
servio de regra ao seu comportamento. Tentou-se met-
tellos em uma empreza, e he provável, que os mesmos que 
davam as ordens, o faziam a seu pezar; assim falhou isto. 
Augmentou-se a guaruiçaõ : os regimentos 7, e 11, de 
linha chegaram aqui no dia 7, de Chambrey; o 4o. de 
Hussares entrou depois na cidade, havendo deixado a 
guarniçaõ de Vienna. Toda a população correo ás mu
ralhas e praças publicas levada pelos seus desejos, e suas 
esperanças. 

O Imperador estava em La Mure na noite do dia 6 : na 
manhaã de 7, os seus postos avançados occuparam Vi-
zille; cidade que dista de Grenoble 3 léguas; naõ havia 
duvida que S. M. entraria uo mesmo dia. 
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A sua entrada parecia demasiado demorada para os dese
jos de seus soldados: ás 4 horas da tarde sahio da cidade o 
Regimento N°. 7, tendo á sua frente o Coronel Henrique 
de Ia Bedoyer: o qual correo a offerecer ao Imperador a 
sua pessoa, e o seu regimento. 

Uma partida do 5o. se tinha ja unido a S. M., no mes
mo dia cinco léguas adiante da cidade; e o resto da 
guarniçaõ naõ se susteve mais. Chegou a noite, e pare
ceo que se diferiam para o outro dia os resultados destes 
acontecimentos ; quando ás 8 horas e meia apparecêo nas 
portas de Bonne uma guarda avançada de Lanceiros Po
lacos, que pedio que lhe abrissem as portas. As tropas 
que occupavam as muralhas responderam com gritos de 
" Viva o Imperador;" abrio-se a porta, entrou a guarda 
avançada : todos os cidadãos correram á luz das tochas, e 
quasi immediatamente apparecêo o Imperador, só, á 
frente, e na avançada de seu exercito. Sahio-lhe ao en
contro um immenso concurso de povo ; todos estavam 
mixturados ; soldados, e cidadãos, e todos confundiam os 
seus gritos e enthusiasmo, inspirado pela presença de seu 
Soberano. S. M. foi para o Hotel dos tres Delphins, que 
a multidão tinha cercado. O Mayoral da cidade, e vários 
funccionarios públicos foram immediatamente ter com 
S.M. 

Noticias de Paris, de 20 de Março. 

S. M. nomeou a S. A. Sereníssima o Principe Archi
chanceller do Império, Ministro de Justiça. 

O Duque de Gaeta, Ministro das Finanças. 
O Duque de Bassano, Secretario de Estado. 
O Duque de Decres, Ministro da Marinha, e Colônias. 
O Duque de Otranto, Ministro da Policia Geral. 
O Conde Mollien, Ministro do Thesouro Imperial. 
O Marechal Principe de Eckmuhl, Minisro da Guerra. 
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O Duque de Rovigo, Principal Inspector Gen. da 
Gendarmerie. 

O Conde de Bondy, Prefeito do Departamento do 
Senna. 

O Conselheiro de Estado Rial ; Prefeito de Policia. 
Foi engano o dizer-se que Grenoble e Lyons tinham 

sido retomados ; porque os habitantes daquellas cidades 
só de per si seriam sufficientes para sua defeza. Alem 
disso, o Imperador tinha ja recebido em Lyons os Aju-
dantes-de-Campo do Principe de Esslingcn, que os tinha 
mandado para receber as ordens do Imperador. 

Thionville ainda naÕ foi investida pelos Prussianos 
como se dice.—(Gazetta de França.) 

O Imperador tinha publicado em Lyon, com data de 13 
de Março, vários decretos, para os seguintes fins : — 

Declaram-se nullas, e de nenhum effeito, todas as mu
danças que tiveram lugar na Corte de Cassação e outros 
tribunaes. 

Todos os emigrantes que entraram no serviço Francez, 
depois de 14 de Abril passado, saÕ demittidos, e privados 
de suas novas honras. 

O tope branco, a decoração do Lyiio, as ordens de S. 
Luiz, S. Espirito, e S. Miguel, ficam abolidas. 

O tope nacional, e a bandeira tricolor seraõ arvorados 
em toda a parte. 

He restabelecida a Guarda Nacional, em todas as suas 
funcçoens; e as recrutas para ella seraõ tiradas dos solda
dos que tiverem servido pelo menos doze annos. 

A Guarda Suissa he supprimida, e banida para vinte 
léguas distante de Paris. 

Todas as tropas da Guarda d'El Rey ficam supprimi-
das. Toda a propriedade, pertencente á familia dos 
Bourbons he seqüestrada. 

Toda a propriedade dos Emigrantes, restituida desde 
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o 1°. de Abril, e que milite contra o interesse publico, he 
seqüestrada. 

As duas Cameras dos Pares, e dos Deputados, saÕ dis
solvidas; e os Membros voltarão immediatamente para 
suas Casas. 

Pôr-se-haõ em vigor as Leys da Assemblea Legislativa. 
Ficam supprimidos todos os titulos Feudaes. 
Decrelar-se-haõ prêmios Nacionaes, para as pessoas que 

se distinguirem na guerra, ou nas artes, e sciencias. 
Todos os Emigrantes, que se acharem depois de pas

sados J5 dias da data deste Decreto (13 de Março) seraõ 
immediatamente processados, e julgados pelas leys estabe
lecidas para este fim ; a menos que naõ provem ignorân
cia deste decreto: neste caso seraõ meramente prezos, e 
mandados para fora do território Francez, e teraõ a sua 
propriedade confiscada. 

Todas as promoçoens na Legiaõ d'Honra, conferidas 
por Luiz, saõ nullas e de nenhum effeito ; a menos que 
naó fossem a favor dos beneméritos da pátria. 

A mudança na decoração de Legiaõ de Honra, he nulla 
e de nenhum effeito. Todos os seus privilégios saõ resta
belecidos. 

Os Collegios Electoraes se ajunetaraõ em Mayo próxi
mo futuro, para organizar de novo a Constituição, segundo 
os interesses e vontade da Naçaõ ; e ao mesmo tempo para 
assistir á Coroaçaõ da Imperatriz e do Rey de Roma. 

Proclamaçaõ dos Officiaes e Soldados das Guardas. 

Os Generaes, Officiaes, e Soldados da Guarda Imperial, 
aos Generaes, Officiaes, e Soldados do Exercito. 

SOLDADOS E CAMARADAS! Temos conservado para 
vós o vosso Imperador, a despeito das numerosas ciladas, 
que se lhe armaram—fornamôllo a trazer, cruzando os 
mares, pelo meio de mil perigos. Desembarcamos no 

2 Y 2 
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sagrado chaõ da pátria com o tope nacional, e a águia 
imperial. Calcai aos pés o tope branco---he o emblema 
da vergonha, e do jugo que nos foi imposto pela traição, 
e por estrangeiros. Em vaõ teríamos derramado o nosso 
sangue, se soffressemos que os conquistados nos dessem 
a ley. 

Durante o pequeno mez, que reynáram os Bourbons, 
elles vos convenceram, de que se esqueceram de nada, e 
que nada aprenderam. Elles saõ ainda governados por 
prejuizos hostis a nossos direitos, e aos do povo. Os que 
pegaram em armas contra a sua pátria, contra nós, saõ 
heroes—-vós sois rebeldes, a quem se extendeo o perdão, 
até que elles se tenham fortalecido bastante para formar 
um corpo de exercito de emigrantes, introduzindo em 
Paris uma guarda Suissa, e substituindo suecessivamente 
novos officiaes em vossas fileiras. Ali he preciso que um 
homem tenha pegado etn armas contra a sua pátria, para 
ter jus a honras, e a remuneraçoens, deve ter um nasci
mento conforme aos seus prejuizos, para ser um official, o 
soldado ainda seria soldado, o povo soffreria os encargos, 
c elles teriam as honras. 

Um Viosmenil insulta o conquistador de Zurich, por 
ser um Francez naturalizado ; aquelle que precisava achar 
na clemência da ley perdaõ e amnestia. Um Brulart, um 
CJiouan, um Georges, commandam as nossas legioens. 

Esperando o momento em que pudessem destruir a 
Legiaõ de Honra, tinham dado a sua decoração a todos os 
traidores, e fôram delia pródigos para a sevandijar. Ti-
ráram-lhe todas as prerogativas politicas, que nos ganha
mos a custo de nosso sangue. 

Os quatro centos milhoens de domains extraordinários, 
em que se tinham assignado as nossas pensoens, e que 
eram o patrimônio do exercito, e o prêmio de nossos bons 
suecessos, foram mandados para Inglaterra. 

Soldados da Grande Naçaõ! Soldados do Grande Na-
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poleaÕ! £ continuareis vós a sustentar um Principe, que 
por 20 annos foi o inimigo da França, e que se gaba de 
dever o seu throno a um Principe Regente da Inglaterra ? 
Tudo quanto se tem feito sem o consentimento do Povo, e 
sem nos consultar he nullo. 

Soldados! bate a chamada, e nós marchamos! correi 
ás armas, vinde unir-vos com nosco ; univos ao vosso Im
perador, e ás nossas águias tricolores ; e se estes homens, 
agora taõ arrogantes, e que tem sempre fugido á vista de 
nossas armas se atrevem a esperar por nós } que melhor 
occasiaõ pôde occurrer de derramar o nosso sangue, e de 
cantar o hymno da victoria ? 

Soldados a 7a. 8a. e 19\ divisão militar, guarniçoens de 
Antibes, de Toulou, de Marseilles, officiaes a meio soldo, 
veteranos de nossos exércitos, sois chamados á honra de 
dar o primeiro exemplo. Vinde comnosco conquistar 
este throno, o paládio de nossos direitos, e a posieridade 
dirá algum dia, que estrangeiros, apoiados por traidores, 
impuzéram á França um jugo vergonhoso, e que homens 
valorosos o espedaçáram ; e os inimigos do povo desap-
parecéram, e naõ érain nada. 

(Assignados) Muitos Generaes, Officiaes, e 
Soldados, e por fim. 

Conde D R O U E T . 

Gap, 6 de Março, 1815. 

Decreto de Napoleaõ, abolindo a Nobreza. 
Napoleaõ, pela graça de Deus, e a Constituição do Im

pério, Imperador dos Francezes, &c. &c. 
Temos decretado e decretamos o seguinte :— 
A R T . 1. He abolida a Nobreza, e ficam sem força as leys 

da Assemblea Constituente. 
2. Saõ supprimidos os titulos feudaes. Por-se-haõ em 

força as leys da nossa Assemblea Nacional. 
3. Os individuos, que tiverem obtido de nós titulos 
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nacionaes, como recompensa nacional, e cujas cartas pa
tentes se tiverem verificado no Conselho do Sello dos 
Titulos, continuarão a usar delles. 

4. Reservamos para nós o poder de conceder titulos 
aos descendentes de homens que tiverem feito illustre o 
nome Francez em varias idades, seja no commando de 
nossos exércitos por mar e ferra, seja nos Conselhos do 
Soberano, na Administração judicial ou civil ou nas 
Artes e Sciencias, e no Commercio, conforme a uma ley 
que se publicará sobre esta matéria. 

O nosso Gram Marechal, executando as funcçoens de 
Major-general do Grande Exercito, he encarregado de 
adoptar as medidas necessárias para a publicação do pre
sente Decreto. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Pelo Imperador, BERTRAND. 

Lyons, 13 de Março, 1815. 

Decreto de Suppressaõ da Camera dos Pares. 

Napoleaõ, pela graça de Deus, &c. 

Considerando, que a Camera dos Pares he em parte 
composta de pessoas, que pegaram em armas contra a 
França, e que tem interesse no restabelicimento dos direi
tos feudaes, e deslrucçaó da igualdade entre as differentes 
classes ; impedir a venda dos Domains Nacionaes, e, em 
uma palavra, privar o povo dos direitos que tem adqui
rido por 25 annos de combates contra os inimigos da 
gloria nacional. 

Considerando que os poderes dos Deputados no Corpo 
Legislativo tem expirado; e que consequentemente a 
Casa dos Communs ja naõ tem character Nacional: e que 
uma parte daquella Casa se fero feito indigna da confiança 
da Naçaõ, por se conformai com o estabelicimento da 
Nobreza Feudal, abolida pelas Constituiçoens aceitas pelo 
povo: fazendo que a França pagasse dividas coiitrahidas 



Miscellanea. 359 

no exterior, para organizar coalliçoens, e subsidiar exér
citos contra o povo Francez ; dando o titulo de Rey Le
gitimo ao Bourbon que declarou rebeldes o exercito e o 
povo Francez ; e proclamou como bons Francezes somente 
aquelles emigrantes, que, durante 25 annos tem feito em 
pedaços o coração de sua pátria, c violado todos os di
reitos do povo ; consagrando o principio de que a naçaõ 
he feita para o throno, e naõ o throno para a naçaõ. 

Temos decretado e decretamos o seguinte : — 
ART. I . A Camera dos Pares de dissolvida. 
2. A Casa dos Communs he dissolvida. He ordenado 

que todo a membro convocado, que tenha chegado a 
Paris, depois de 7 de Março, volte para sua casa sem 
demora. 

3. Os Collegios Eleitoraes dos Departaments do Impé
rio, se ajunetaraõ em Paris, no decurso do mez de Mayo 
próximo futuro, em assemblea extraordinária no Champ 
de Mars, para tomar aquellas medidas que se julgarem 
convenientes, para corrigir e modificar a nossa Constitui
ção, segundo os interesses e vontade da Naçaõ ; e ao mes
mo tempo assistir á Coroaçaõ da Imperatriz, nossa muito 
amada e prezada consorte; e do nosso amado e prezado 
filho. 

4. O nosso Grana Marechal he encarregado da publica
ção deste Decreto. 

(Assignado) N A P O L E A Õ . 

Lyons, 13 de Março, 1815. 

Descripçaõ de Viagem de Bonaparte desde Elba até 
Paris; extrahida do Moniteur de 23 de Março, 1815. 

O Imperador, informado de que o povo de França 
tinha perdido todos os seus direitos, adquiridos por 25 
annos de combates e victorias, e que estava atacada a 
gloria do exercito, resolveo mudar este estado de cousas ; 
e restabelecer o throno imperial, que somente poderia ga-
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rantir os direitos da Naçaõ ; e fazer que desapparecesse o 
throno real, que o povo tinha proscripto, por naÕ o*arantir 
cousa alguma senaõ os interesses de um pequeno numero 
de individuos. 

Aos 26 de Fevereiro, pelas 5 horas da tarde, se embar
cou a bordo de um brigue, de 26 peças, com 400 homens 
de sua guarda. Outros tres vasos que suecedeo estarem 
no porto, e que fôram tomados, receberam 200 homens de 
infanteria, 100 Polacos de cavallaria ligeira, e o batalhão 
de flanco de 200 homens. O vento era sul, e parecia fa
vorável ; o Capitão Chaubard esperava que ao romper do 
dia se passaria a ilha de Capraia,e ficaria alem do alcance 
dos corsários Francezes e Inglezes, que vigiavam a costa. 
Frustrou-se esta esperança. Apenas tinha montado o 
cabo de Santo André, na ilha de Elba, quando amainou o 
vento, e o mar ficou em calma; ao romper do dia tinham 
somente feito seis léguas, e estavam entre a ilha de Ca-
praia e a ilha de Elba, á vista dos Corsários. 

O perigo pareceo imminente; alguns dos marujos eram 
de opinião que se voltasse para Elba. O Imperador man
dou continuar a viagem, comtemplando, na ultima extre
midade o recurso de tomar os corsários Francezes. Con
sistiam estes cm duas fragatas, e um bergantim; mas tudo 
quanto se sabia de sua equipagem, de sua affeiçaõá gloria 
nacional, naõ admittia duvida de que arvorariam a ban
deira tricolor, e se bandeariam com nosco. Cerca do 
meio dia refrescou o vento um pouco. A's 4 horas da 
tarde, estávamos em frente de Liorne; apparecêo uma 
fragata 5 léguas para barlavento, e outra na costa de Cor-
sica, e mais ao longe um vaso de guerra que vinha com 
vento no rumo do brigue. As 6 horas da tarde, o brigue 
que tinha a bordo o Imperador, encontrou com um 
brigue, que se reconheceo ser o Zephir, commandado 
pelo Capitão Andrieux, official distincto, tanto pelos seus 
talentos, como por seu verdadeiro patriotismo. Propôz-se 
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fallar ao brigue, e arvorar a bandeira tricolor. O Impe
rador porém deo ordem aos soldados da guarda, que tiras
sem os capacetes, e se escondessem na cuberta, preferindo 
antes passar o brigue sem ser conhecido; e reservando 
para si a medida de mudar a bandeira, se fosse a isso 
obrigado. Os dous brigues passaram um pelo outro. O 
tenente de mar Taillade, official da marinha Franceza, 
conhecia bem o Capitão Andrieux, e por esta circumstan
cia se dispoz a fallar-lhe. Elle perguntou ao Capitão 
Andrieux, se queria alguma cousa para Gênova, disséram-
se mutuamente alguns gracejos ; e os dous brigues, indo 
era direcçoens contrarias, depressa ficaram fora da vista 
um do outro, sem que o Capitão Andrieux suspeitasse nem 
levevemente, quem ia abordo deste fraco vaso. 

Durante a noite de 27 e 28 continuou o vento fresco. 
Ao romper do dia observamos ura navio de 74 peças, que 
parecia dirigir-se a S. Florencio de Sardenha. Conhece
mos que este vaso naõ fazia caso do brigue. 

Aos 28, pelas 7 horas da manhaã, descubrimos a costa 
de Nol i ; e ao meio dia Antibes; ás 3 horas no I". de 
Março entramos no Golpho de Juan. 

O Imperador ordenou que o Capitão da guarda desem
barcasse com 25 homens, antes das tropas, que vinham uo 
brigue; para se assegurar de alguma bateria, que pudesse 
estar na costa. Este Capitão teve a idea de mandar mu
dar o tope ao batalhão que estava em Antibes. Melteo-se 
imprudentemente na praça ; o official que commandava 
por El Rey mandou suspender as pontes levadiças, e 
fechar os portoens ; a sua tropa pegou em armas; porém 
respeitaram estes soldados veteranos, e o tope que elles 
tanto estimavam. Porém, falhou a operação do Capitão, 
e a gente ficou prisioneira em Antibes. 

A's 5 da tarde se effectuou o desembarque no Golpho de 
Juan. Estabelecemos um bivouac na praia até sahir a 
lua. A's 11 da noite se pôz o Imperador á frente do seu 
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punhado de homens valorosos, e a cuja sorte estava entre
gue o seu alfo destino. Procedeo paraCannes, c dahi para 
Grasse, por S. Vallier. Chegou na noite de 2 á aldea de 
Cérénou, tendo avançado 20 léguas, no decurso do pri
meiro dia. O povo de Cannes recebeo o Imperador, cora 
sentimentos, que fôram o primeiro presagio do bom suc
cesso da empreza. 

Aos 3 o Imperador durmio era Barêrae, aos 4 jantou em 
Digne. De Castellane para Digne, e pelo Departamento 
dos Baixos Alpes, os camponezes informados da marcha 
do Imperador se ajunctáram de todos os lados do cami
nho, e manifestaram os seus sentimentos cora uma energia 
que ja naô deixava duvida alguma. 

Aos 5 o General Cambronne, com a guarda avançada 
de 40 granadeiros, tomou a ponte e fortaleza de Sisteron. 
Nesse dia pernoitou o Imperador cm Gap, cora dez ho
mens de cavallo, e 40 granadeiros. 

O enthusiasmo, que inspirava a presença do Imperador 
entre os habitantes dos Baixos-Alpes ; o ódio qüe mostra
vam á nobreza, provava sufficientemente, qual éra a von-
tado geral da provincia do Delphinado. 

A's 2 horas da tarde do dia 6, sahio de Gap o Impera
dor, acompanhado por toda a população da cidade. 

Em S. Bonnet, vendo os habitantes o pequeno numero 
de suas tropas, tiveram medo, e proposéram ao Imperador 
que se tocasse o sino a rebate, para se ajunctar a gente das 
aldeas, e acompanharem-no todos em massa:—" Naõ," 
replicou o Imperador, " os vossos sentimentos me conven
cem que naÕ me engano. Elles saõ para mim uma garan
tia segura dos sentimentos de meus soldados. Aquelles, 
com quem me encontrar, se poraõ de minha parte; quan
tos mais houverem mais seguro será o meu bom successo. 
Ficai portanto tranquillos era vossas casas." 

Em Gap se imprimiram vários milhares de proclama

çoens, dirigidas pelo Imperador ao Exercito e ao Povo; 
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e dos soldados das guardas a seus camaradas. Estas pro
clamaçoens se espalharam pelo Delphinado, com a rapidez 
do relâmpago. 

No mesmo dia veio o Imperador dormir em Gorp. Os 
40 homens da guarda avançada do General Cambronne 
pernoitaram em Mure. Encontrâram-se com a guarda 
avançada de uma divisão de 6.000 homens, tropas de 
linha, que tinham vindo de Grenoble, para impedir a sua 
marcha. O General CambTonne, pedia que queria fallar 
com os postos avançados. Respondêram-lhe que tinham 
prohibiçaõ de communicar com elle. Esta guarda avan
çada, porém, da divisão de Grenoble, retrocedeo a tres 
léguas para uma posição entre os lagos, na aldea de— 

Sendo Imperador informado desta circumstancia, foi ter 
aquelle lugar; e achou ali um batalhão do 5o. de linha ; 
uma companhia de sapadores, uma companhia de minei
ros, por todos, 700 ou 800 homens. Elle mandou um 
official d'artilheria, o chefe do esquadrão Real, para fazer 
saber a estas tropas a noticia da sua chegada ; porém 
aquelle official naõ pôde obter que o ouvissem ; havendo 
ainda a prohibiçaõ de communicaçaõ. O Imperador se 
apeou, e foi para a direita do batalhão, seguido pelas 
guardas com as bocas das espingardas para baixo. Deo-se 
a conhecer ; e disse que o primeiro soldado que desejasse 
matar o seu Imperador podia fazello : a resposta foi ura 
grito unanime de " V i v a o Imperador." Este valoroso 
regimento tinha estado debaixo das ordens do Imperador, 
desde as suas primeiras campanhas na Itália. A guarda 
e os soldados se abraçaram mutuamente. Os soldados do 
5°. immediatamente tiraram o tope, e com enthusiasmo, e 
lagrimas nos olhos pediram o tope tricolor. Quando se 
puzéram em linha de batalha, disse-lhes o Imperador: — 
" Venho com um punhado de homens valorosos; porque 
conto com o meu povo e com vosco—o throno dos Bour
bons he illegitimo; porque naõ foi erigido pela naçaõ; 
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he contrario á vontade nacional ; porque he contrario aos 
interesses de nossa pátria, c existe somente para os inte
resses de poucas familias. Perguntai a vossos pays, per
guntai a todos os habitantes, que chegam aqui dos orre. 
dorcs, e sabereis de suas mesmas bocas, a verdadeira situa
ção dos negócios: elles estaõ ameaçados com a volta dos 
dizimos, dos privilégios, dos direitos feudaes ; e de todos 
os abusos, de que as vossas victorias vos tinham libertado. 
;Naõ he verdade, paizanos?"—*" Sim, Senhor," respon
deram elles com ura grito unanime " elles desejara acor-
rentur-nos ao chaõ—vós vindes a salvar-nos como anjo do 
Senhor." 

Os valorosos soldados do batalhão do reg. 5'. pediram, 
que os deixassem marchar na frente da divisão, que cubria 
Grenoble. Começaram a marcha, pelo meio de um con
curso de habitantes, que augraentava a todos os instantes. 
Vizille se distinguio pelo seu enthusiasmo. " Foi aqui 
que nasceo a Revolução,", diziam estes valentes povos. 
Fomos nós os primeiros, que nos aventuramos a reclamar 
os direitos de homens ; hc aqui que resuscita a liberdade; 
e que a França recobra a sua honra e independência." 

Fatigado como estava o Imperador, desejava entrar em 
Grenoble na mesma noite. Entre Vizille e Grenoble, veio 
o moço Ajudante-major do 7o. de linha annunciar; que o 
Coronel Labedoyere, profundamente desgostoso com a 
deshonra que cubria a França; e movido pelos senti
mentos os mais nobres, se tinha destacado da divisão de 
Grenoble, e tinha vindo com o regimento a marchas for
çadas, para se encontrar com o Imperador. Meia hora 
depois, este nobre regimento dobrou as forças das tropas 
Imperiaes. A's 9 horas da noite fez o Imperador a sua 
entrada no arrabalde de— 

As tropas tinham tornado a entrar em Grenoble, e esta
vam fechadas as portas. As muralhas, que defendiam a 
cidade estavam cubertas com o 3o . regimento de enge-
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nhciros, consistindo em 2.000 sapadores, todos soldados 
velhos, cubertos de honradas feridas ; com o 4o. de arti
lheria de linha, o mesmo regimento, em que, 25 annos 
antes, tinha o Imperador sido capitão ; e com outros dous 
batalhoens do 5o. de linha; com o 11°. de linha, e os fieis 
hussares do 4o. 

A guarda nacional, e toda a população de Grenoble 
estava na retaguarda da guarniçaõ ; e todos faziam retum-
bar os ares com gritos de " Viva o Imperador." Abriram 
as portas ; e ás 10 horas da noite entrou o Imperador em 
Grenoble, no meio de um exercito, e de um povo animado 
pelo mais vivo enthusiasmo. 

No dia seguinte se apresentaram ao Imperador as Au
thoridades do Departamento, e a Municipalidade. Os 
chefes militares, e os magistrados, fôram unanimes em 
seus sentimentos. Todos disseram, que os Principes que 
eram impostos pela força estrangeira, naõ eram Principes 
legitimos ; e que naÕ eram obrigados por ajuste algum a 
Principes, que a naçaõ naõ desejava. 

As 2 horas, o Imperador passou revista ás tropas, no 
meio da população de todo o Departamento, que gritava, 
" abaixo com os Bourbons, abaixo com os inimigos do 
povo, viva o Imperador, e um governo de nossa escolha. 
A guarniçaõ de Grenoble immediatamente depois come
çou uma marcha forçada para Lyons. 

He uma observação que naõ escapou a outros, que cada 
ura destes 6.000 homens estava provido com um tope 
nacional; e cada um com um tope velho e usado : porque 
deixando de usar o tope tricolor, o tinham escondido no 
íundo de suas muchilas; naõ se comprou um só, ao 
menos em Grenoble. He o mesmo diziam elles passando 
por diante do Imperador, he o mesmo, que traziamos em 
Austerlitz. Este, diziam outros tínhamos, nos em Ma-
rengo. 

Aos 9 o Imperador pernoitou em Bourgoin. O ajunc-
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tamento de povo, e o enthusiasmo, crescia, se he possivel. 
Ha muito tempo que vos esperávamos, dizia esta valo
rosa gente ao Imperador, chegates por fim para livrar a 
França da insolencia da Nobreza, das pretensoens do 
clero, e da vergonha de um jugo estrangeiro. De Greno
ble ate Lyons a marcha do Imperador naÕ foi mais do 
que um triumpho. O Imperador fatigado, ia na sua car
ruagem a passo lento, cercado por uma multidão de pai-
zanos, cantando cantigas que expressavam a toda a nobre
za, os sentimentos destes valentes Delphinezes. Ah ! disse 
o Imperador, acho aqui os sentimentos que por 20 annos 
me induziram a saudar a França com o nome de Grande 
Naçaõ *. sim, vós sois ainda a grande naçaõ, e vós o sereis 
sempre. 

O Conde d'Artois, o Duque d'Orleans, e vários Mare
chaes, tinham chegado a Lyons. Tinha-se distribuído 
dinheiro aos soldados, e promessas aos officiaes.—Elles 
desejavam rompera ponte de Ia Guillotiere, e a ponte Mo
rand. O Imperador rio-se destes ridículos preparativos. 
—Elle naõ podia ter duvida alguma da disposição dos 
Lyonezes; e ainda menos da disposição dos soldados. 
Elle deo ordens, porém, ao general Bertrand, para que 
ajunetasse os botes em Misbel, com a intenção de passar 
de noite, c interceptar as estradas de Moulins e Macon, ao 
Príncipe, que lhe que queria impedir a passagem do Rho
dano. A's 4, chegou a Ia Guillotiere uma partida de re
conhecimento do 4o. de hussares; e fôram recebidos com 
gritos de " Viva o Imperador," por uma immensa popu
lação do arrabalde, que ainda se distingue pela sua affei
çaõ á pátria. A passagem em Misbel foi suspeodida, c o 
Imperador avançou a galope para Lyons, á frente das 
tropas, que a haviam de defender contra elle. 

O Conde d'Artois tinha feito todo o possivel para se as
segurar das tropas. Elle ignorava, que nada he possivel, 
em França, a um agente de uma potência estrangeira; e a 
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quem naõ está da parte da honra nacional, e da causa do 
povo. Passando em frente do reg. 13 de dragoens, disse 
a um valoroso soldado, cuberto de cicatrizes, e decorado 
com tres medalhas ; marchemos camaradas, gritemos, por 
tanto, Viva El Rey. " Naõ, Monsieur," replicou este 
valoroso dragaõ, " nenhum soldado brigará contra seu 
pay. Eu posso somente responder-vos com o grito de 
viva o Imperador." O Conde d'Artois entrou na sua 
carruagem e deixou Lyons, escoltado por um simples 
'Gend'arme. 

A's 9 horas da noite o Imperador atravessou o Guillo-
tierre quasi só, porém cercado de uma imraensa popula
ção* No dia seguinte, 11, passou revista a toda a divi
são de Lyons, com o valoroso general Brayer á sua frente, 
e pollos todos em marcha para avançar para a capital. 

Os sentimentos, que mostrárama o Imperador os habitan
tes desta grande cidade; e os paizanos das vizinhanças; 
durante o espaço de duas horas, tocáram-o tanto, que lhe 
foi impossível exprimir os seus pensamentos de outra ma
neira senaõ dizendo: " Povo de Lyons, eu vos amo. 
Foi esta a segunda vez que as aclamaçoens desta cidade 
fôram persagiodo que o destino reservava á França. 

Aos 13, ás 3 da tarde chegou o Imperador a Ville-
Franche uma pequena aldea de 4.000 almas; que incluía 
naquelle momento mais de 60.000.—Elle parou no Hotel-
de-Ville. Apresentaram-se-lhe aqui muitos soldados fe
ridos. 

Entrou o Imperador em Macon ás 7 horas da noite, 
sempre cercado do povo dos districtos vizinhos. Elle ex
pressou a sua admiração á gente de Macon, pelo pequeno 
esforço que fizeram para se defender do inimigo, e susten
tar a honra de Borgonha. " Senhor! Para que nomeas-
tes vós um máo Mayoral. 

Era Tournies o Imperador só teve louvores que dar aos 
habitantes, pelo seu excellente comportamento e pátrio-
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tismo, que nas mesmas circumstancias tinham distinguido 

Tournies , Chalons, e S. Jean-de-Lone. Em Chalons 

qup por 40 dias resistio á força do inimigo, e defendeo a 

passagem do Saone, o Imperador fez mençaõ de todos os 

exemplos de valor; mandou a decoração da Legiaõ 

dTIonra ao benemérito da pátria o Mayoral da Cidade. 

Naquella occasiaõ exclamou o Imperador," He para vós 

povo valoroso, que eu institui a Legiaõ de Honra ; c naõ 

para os emigrantes, pensionados por nossos inimigos. 

O Imperador recebeo, cm Chalons, a Deputaçaõ da ci

dade de Dijon, que veio paia expulsar o Prefeito e o vi

cioso Mayoral, que durante a ultima campanha tinha des-

honrado Dijon e seus habitantes. O Imperador nomeou 

outro, confiando o commando da Divisão ao valoroso "e-

neral Devaux. 

Aos 15, o Imperador pernoitou em Autun, c de Autun 

foi para Avaliou, e durmio ali na noite de 16. Achou 

por este caminho os mesmos sentimentos, que encontrou 

entre as montanhas do Delphinado. Resíabeleceo nos 

seus empregos todos os funecionarios, que sido tinham pri-

vadosde seus lugares por se terem unido em defensa de sua 

pátria, contra os estrangeiros. Os habitantes de Chiffey ti

nham sido peculiarmente objecto de perseguição, por um 

filho das ervas, sub-prefeito de Semur, por terem tomado 

armas contra os inimigos da pátria. O Imperador deo 

ordea-s, para que um brigadeiro tle Gendarmerie prendesse 

o sub-prefeito, e o conduzisse á prizaõ de Avaliou. 

Aos 17 almoçou o Impeiador em Vcrmanfou, e foi para 

Auxerre, aonde o prefeito ficou fiel ao seu posto. O no

bre regimento 14 ;inha pizado aos pós o tope branco. O 

Imperador ouvio igualmente que o 6" regimento de lan-

cciros tinha também arvorado o tope tricolor, e lôra 

para Monícreau, para proteger aquelle ponto contra um 

destacamento das guardas de corpus, que o desejavam 

passar. Os moços da guarda de corpus desacostumados 
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aos effeitos dos lanceiros, deitaram a fugir, logo que este 

corpo apparecêo, e dous ficaram prisioneiros. 

Em Auxerre, o Conde Bertrand, Major-general, deo 

ordens para se ajunctarem todos os botes para embarcar o 

exercito, que ja tinha quatro divisoens; a fim de as con

duzir naquella mesma noite a Fossard, de maneira que 

pudessem chegar á uma hora da manhaã a Fontainbleau. 

O Principe de Moskwa se unio ao Imperador antes 

d'elle sair de Auxerre. Este marechal arvorou o tope 

tricolor com todas as tropas de seu commando. 

O Imperador chegou a Fontainbleau aos 20, ás 4 horas 

da manhaã. As 7 horas soube que os Bourbons t inham 

sahido de Paris, e que a capital estava livre. El le partio 

immediatamente para ali, e ás 9 horas entrou nas Thu i l 

lerias, no momento em que menos o esperavam. 

Assim terminou, sem se derramar uma só gota de san

gue, sem se encontrar o menor obstáculo, esta legitima 

empreza, que restabeleceo á naçaõ os seus direitos, e a sua 

gloria, que tem apagado aquelle borraõ, que a traição, e a 

presença de um estrangeiro tinha deitado á capi tal : assim 

se verificou aquella parte da falia do Imperador, aos seus 

soldados, de que a águia e as bandeiras nacionaes tremu

lariam de uma torre á outra na igreja de Notre D a m e . " 

Em 18 dias o bello batalhão das guardas avançou o es

paço entre o golpho de J u a n e Paris, distancia esta que 

cm tempos ordinários teria requerido 45 dias para se 

vencer. 

Chegando ás portas de Paris, vio o Imperador , que todo 

o exercito marchava a seu encontro, debaixo das ordens 

do duque de Berri ; officiaes, soldados, generaes infanteria 

ligeira, de linha, lanceiros, dragoens, couraceiros, todos 

vinham á frente do seu general, que a escolha do povo, e 

os votos do exercito tinham elevado ao Império : todos os 

soldados arvoraram o tope tricolor, que traziam nas suas 

rauchilas. Todos calcaram aos pés o tope, que pelo es-
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paço de 25 annos tinha sido o signal de reunião para os 
inimigos da França, e do povo. 

Aos 21 pela uma hora da tarde, o Imperador passou re
vista a todas as tropas, que compunham o exercito de 
Paris. Toda a capital testemunhou os sentimentos de 
enthusiasmo, e affeiçaõ, que animavam os valorosos solda
dos. Todos tinham tornado a conquistara sua pátria— 
todos tinham escapado da oppressaõ—todos achavam nas 
bandeiras nacionaes a lembrança dos generosos sentimentos, 
que distinguiram sempre a naçaõ Franceza. Depois do 
Imperador ter passado pelas fileiras, se arranjaram as tro
pas todas em batalhoens quadrados; eo Imperador lhes 
fallou assim. 

" Soldados, cheguei a França com 600 homens; porque 
calculei com o amor do povo, e com a lembrança dos sol
dados veteranos. NaÕ me enganei na minha expectaçaõ. 
Soldados, cu vos dou os meus agradecimentos. Gloria, 
como aquella que vamos a alcançar, he tudo para o povo, 
e para vós ! A rainha gloria he, que vos conheci, e vos 
apreciei." 

" Soldados, o throno dos Bourbons éra illegitimo ; por 
que éra levantado pelas maõs dos estrangeiros ; porque 
éra proscripto pelo voto da naçaõ, declarado em todas as 
nossas assembléas nacionaes ; porque, em uma palavra sô 
offerecia garantia aos interesses de poucos homens, cujas 
arrogantes pretensoens eram oppostas a nossos direitos. 
Soldados, he somente o throno Imperial, quem pôde se
gurar os direitos do povo, e sobre tudo o nosso principal 
interesse, a nossa gloria ! Soldados, vamos agora mar
char, para expulsar de nosso território estes principes, 
auxiliares de estrangeiros : a naçaõ naó somente nos 
apoiará em nossas pretestaçoens, mas seguirá o nosso im
pulso. O povo Francez, e eu, contamos com vosco. 
Naõ nos intrometíeremos com as naçoens estrangeiras; 
porém infelizes daquelJes, que se i.itrometterem com 
nosco." 
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H E S P A N H A . 

ORDEM DO D I A . 

Cadiz, 15 de Fevreiro, de 1815. 
O regimento, que estiver de serviço, postará a sua com

panhia de granadeiros, com 80 homens, pelo menos, um 
Capitão, um Tenente, e um Alferes, na Praça de Santo 
Antonio. 

Também, 60 caçadores, com um Capitão e um subal
terno á porta do mar, dos quaes o subalterno, com 20 ho
mens, de noite, deverá estar no posto da Guarda do 
Conselho. 

O Chefe da guarda da porta do mar, em caso de re
bate, formará suas tropas sobre o muro. O posto avan
çado do Mole constará de um sargento e seis soldados. 

O Sargento-mor da Praça, ajudado pelos Commissarios, 
escolherá seis estaçoens, onde se hajam de aquartelar os 
71 soldados, que entram diariamente de guarda, sendo 
está força distribuída em porçoens iguaes. 

Com o parque de artilheria deverá estar um Official das 
Guardas por 24 horas, e o commandante da artilheria 
estará debaixo das suas ordens. A artilheria será com
posta de um sargento, um cabo, e 18 soldados. 

A guarda do Capitaõ-general consistirá de um Tenente, 
um sargento, um tambor, dois cabos, e 24 soldados. 

fContinua apontando varias outras situaçoens aonde os 
soldados deverão estar postados, e conclue com este sin
gular paragrapho :] 

Todos os militares desta guarniçaõ, e os que aqui se 
acharem, por qualquer motivo, tenham entendido, que se 
entre elles houver algum tam presumido, que falte ao res
peito á sagrada authoridade de S. M. ou mostre simi
lhante disposição, queixando-se de algum arranjo do gover
no, expressando dissatisfacçaÕ por alguma privação que 
soffra por falta de recursos (pois saõ taes privaçoens ocea-

3 A 2 
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sionadas pela miserável condição a que nos achámos redu
zidos, acabando de completar a heróica contenda, que 
attrahio a admiração do gênero humano) tal delinqüente 
será immediatamente julgado por uma Commissaõ Militar, 
de que o Governador he o Presidente, e que dará a S. M. 
uma conta da execussaõ da sentença que fôr pronunciada. 
Toda pessoa soffrerá o mesmo castigo, seja militar ou naÕ, 
se, ouvindo commetter taes offensas, naõ prender a parte, 
ou chamar a guarda mais visinha para esse fim, &c. 

(Assignado) ABISBAL, 

INGLATERRA. 

Expedição contra Nova Orleans, 

Bulletim. 

Repartição dos Negócios da Guerra, 

8 de Março, de 1815. 
Chegou esta manhaã o Capitão Wylly, cora officios do 

Major-general Lambert, dando conta das operaçoens con
tra Nova Orleans. O exercito do commando do Major-
general Kcane tinha desembarcado, sem opposiçaõ, na 
manhaã de 23 de Dezembro, juncto ao nascente de Bay
onna, nas vizinhanças de Nova Orleans: comtudo, no 
decurso da noite seguinte, foi atacado pelo inimigo, o 
qual, depois de um profiado combate, foi repellido de 
todos os pontos com perda considerável. 

Na manhaã do dia 25 chegou SirE. Pakenham, e assu-
mio o commando do exercito. No dia 27, pela manhaã, 
avançaram as tropas, arrojando os piquetes inimigos até 
distante seis milhas da cidade, quando se avistou o exer
cito inimigo, postado mui forte por detraz de um para-
peito, que teria 1000 jardas de comprimento, com a di
reita sobre o Mississipi, e a esquerda sobre ura espesso 

bosque. 
O intervallo entre o dia 27 de Dezembro, e 8 de Janei-
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ro, foi empregado em fazer preparos para atacar a posição 
do inimigo. O ataque, que se havia intentado fazer na 
noite de 7, naó teve logar senaõ na manhaã do dia 8, 
pelas difficuldades, que encontrou na passagem do Missis
sipi um corpo debaixo das ordens do Tenente-coronel 
Thornton, que fora destinado para manobrar sobre a mar
gem direita daquelle rio. A divisaÕ a quem se havia 
confiado o assalto das obras inimigas, avançou para o ata
que ao mesmo tempo, porem, sendo logo descoberta pelo 
inimigo, foi recebida com um fogo vivíssimo de todas as 
partes de sua linha. O Major-general Sir E. Pakenham, 
que se havia postado á frente das tropas, foi morto des
graçadamente no cabo da esplanada, e foram feridos quasi 
ao mesmo tempo os Majores-generaes Gibbs e Keane. O 
effeito, que isto causou nas tropas, produzio hesitação na 
avançada, e posto se restituisse a ordem com a chegada da 
reserva, debaixo das ordens do Major-general Lambert, 
para quem devolveo o commando do exercito, e o Coronel 
Thornton tivesse sido bem succedido na operação que lhe 
fora confiada sobre a margem direita do rio ; o Major-
general, á vista das difficuldades que ainda havia a supe
rar, naõ se julgou justificado em mandar renovar o ataque. 
As tropas, por conseguinte, retiraram-se para a posição 
que occupavam antes do ataque. Naquella posição per. 
maneceram até á tarde do dia 18, quando, tendo-se em
barcado todos os feridos, á excepçaõ de 80 (que pareceo 
perigoso mover) a artilheria de campanha, e toda a sorte 
de muniçoens, retirou-se o exercito para o nascente do 
Bayonna, aonde havia desembarcado, e reembarcou sem 
ser molestado. 

O Major-general falia com grande louvor do comporta
mento dos officiaes, e tropas empregadas, e da cordeal 
cooperação da marinha. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Novo Ministro enviado a Londres. 
No nosso N°. passado anounciamos, que o conselheiro 

Cypriano Ribeiro Freire tinha sido nomeado para vir residir 
na corte de Londres ; e com effeito chegou ja a esta cidade. 
Nao sabemos que fosse ainda apresentado á Corte, e desta 
demora inferimos, que o seu predecessor nao está de humor a 
deixallo entrar. Desej-aremos bem enganar-nos nesta conjec
tura; porque esta segunda missão, depois do que se passou 
com o Conde de Palmella, encontrando as mesmas difficul
dades, só servirá de metter a ridículo as medidas do Governo 
do Rio-de-Janeiro, e ja basta de vergonheiras. 

Entrega de Cayenna. 

Correo em Londres um rumor, de que S.A.R. o Principe 
Regente de Portugal, se tinha dado por muito escandalizado, 
como éra de razão, e de justiça, por se haver estipulado a 
cessão de Cayenna, e a entrega desta colônia, dentro de um 
periodo, em que se n.iÕ podia obter a ratificação daquelle So
berano. A corte do Rio-de-Janeiro, e o Governo de Cay. 
enna, mostraram que nao tinham tanta pressa em fazer esta 
entrega, como os Plenipotenciarios Portuguezes, em Paris, 
fôram accelerados cm fazer esses ajustes. 

Se com effeito a Corte do Rio-de-Janeiro se tem mantido 
em nao fazer a entrega, com o bem fundado argumento de 
que esperava as ultimas resoluçoens tio Congresso de Vienna, 
estará agora em situação de poder tirar partido das novas 
circumstancias de França; visto que tal entrega seria a favor 
de Bouaparte. 

Vinda da Familia Real para a Europa. 

He noticia corrente em Inglaterra, de que S. A. R. o Prín
cipe Regente de Portugal, naÕ somente nao quiz aceitar a 
offerta da esquadra Ingleza, para voltar a Lisboa, mas orde
nou ao Almirante Inglez, que sahisse do porto do Rio-de-
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Janeiro dentro em 15 dias. Seja ou nao verdadeira esta cir
cumstancia; nao pode haver duvida que S. A. R. recusou vir ; 
no que obrou mui conforme com os seus interesses ; e se 
portou com a dignidade que lhe convinha. 

Agora o que resta a averiguar he, os fundamentos da 
asserçaõ do Ministro Inglez Mr. Vanzitart; o qual disse no 
Parlamento, que S .A.R. tinha pedido esta esquadra para o 
trazer a Lisboa. Ora, que S. A. R. nao pedio tal, he mani
festo, pelo seu comportamento ; que o Ministro Inglez naõ 
havia voluntariamente asseverar uma falsidade no Parlamento, 
he o que também nós cremos ; ja pelo bom character moral do 
individuo, ja em attençaõ á sua responsabilidade com a naçaõ ; 
logo nao podemos explicar isto senão suppondo, que o Minis
tério Iuglez foi enganado. Resta saber quem o enganou; e 
assim desejamos mui cordialmente, que se desenvolva esta ma
téria, no Parlamento, para vermos quem armou toda esta 
trama; e assim saberá S. A. R. ao certo, quem saÕ as 
pessoas, que fizeram uso do seu nome sem sua authoridade ; e 
esperamos que lhes dê os agradecimentos que merecem. 

CONGRESSO EM V I E N N A . 

Estavam ainda em segredo as ultimas determinaçoens do 
Congresso, quando Bonaparte, pondo o pé em terra, disse 
" Voi-la le Congres dessou?." O Imperador dos Francezes 
naõ seria taõ bom prophcta, se os politicos do Congresso 
tivessem obrado um pouco mais conformes com as suas decla
raçoens ; e com os principios tantas vezes expressos em suas 
proclamaçoens. Porém a sorte da Polônia, as divisoens da 
Itália, a annexaçaÕ da Saxonia, e da Belgia, a paizes que lhes 
eram estranhos, naÕ pôde deixar de crear naquelles paizes 
partidistas de Napoleaõ ; de que elle saberá infelizmente 
tirar mais partido do que éra para desejar. 

Os Soberanos, que se acham em Vienna, tinham feito a 
declaração, que publicamos a p. 285 ; quando receberam a 
noticia da entrada de Napoleaõ em França, e decidiram logo 
a pôr-se em campo, a favor de Luiz X V I I I ; esquecendo.se 
das dispu(as particulares, em que se entretinham. 

http://esquecendo.se
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Russia, Prússia, e Inglaterra, nao ha duvida que co-
operaõ cordialmeate; porque nao tem interesses, que as 
desunam. Porém a Áustria, e outra Potências, naÕ estaõ nas 
mesmas circunstancias. 

Os jornaes públicos dizem que as potências contrarias ao 
plano de annexar Saxonia á Prússia, fazem o seguinte calculo, 
para mostrar que a Prússia ficará com a mesma grandeza que 
tinha d'antes. 

População da Prússia em 1805 9:884.600 
Perda pela paz de Tilsit 4:679.600 

Resto 5:205.000 

Calculando a população de Prússia segundo a dos 
paizes que ella reconquistou, e que se avaliam em 
1:163.600 resulta dahi um total de 6:898.600 

Se accrescentarinos a isto a população dos paizes 
que foram da França, entre o Moselle, e Meuse, e Rheno; 

que saÕ:— 
Todo o departamento des Forest 254.800 
Quatro quintos do Sambrc e Meuse 142.852 

Metade do do Oder 312.614 
Tres quartos do dò Meuse 266.586 
O departamento do Rheno e Moselle 167.191 
O departamento do Saar 90.191 

Total 1:230.157 

Gram Ducado de Warsovia, isto he os de
partamentos de Posen, Bromberg, e 

Kallisch 1:225.000 
Gram Ducado de Berg 295.000 

2:750.147 

Ajunctando.se a esta somma aos 6:898.600 
se achará que faltam somente 250.000 

Par que a Prússia tenha uma população 
quasi igual á que tinha em 1805, que éra 

d e 9:648.800 

http://Ajunctando.se
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A Prússia tem feito varias objecçoens a estes cálculos, e 
além disso, se lhe prometteo, em consideração de suas per
das, o augmento de algums milhoens de vassallos: de maneira 
que a sua população se elevaria pelo menos a 12 000.000. 

A Prússia apresentou uma nota em termos fortes, calculando 
a população dos paizes, que exige, em 12:054.157 almas ; e 
vem a ser as antigas possessoens, que tinha em 1805 na 
Prússia, Silezia, Polônia, e Alemanha; parte da Saxonia, 
com um milhaõ d'habitantes, e departamentos marítimos com 
1:232.157 habitantes. 

Nestes cálculos se empregavam os politicos em quanto Bo
naparte tramava a sua ruina, e o Congresso fulminou contra 
elle a seguinte declaração ; logo que soube do seu desembarque 
em França. 

Declaração. 

As potências que assignâram o tractado de Paris, junctas no 
Congresso de Vienna, informadas de que NapeleaÕ Bonaparte 
se tinha escapado, e havia entrado em França com força ar
mada, devem á sua própria dignidade, e aos interesses da 
ordem social, o fazer uma solemne declaração dos sentimentos, 
que este acontecimento nellas excitou. 

Quebrantando assim a convenção, que o estabeleceo na ilha 
de Elba, Bonaparte destruio o único titulo legal de que de
pendia a sua existência—apparecendo contra a França, com 
projectos de confusão e desordem, elle se privou da protec
çaõ das leys, e manifestou ao Universo, que naõ pode haver 
nem paz, nem tregoa com elle. 

Consequentemente, as Potências declaram, que Napoleaõ 
Bonaparte se colocou a si mesmo fôra da protecçaõ das re. 
laçoens civis e sociaes ; e que, como inimigo e perturbador da 
tranqüilidade do Mundo se tem sugeitado á vingança publica. 

Ellas declaram ao mesmo tempo, que tem resolvido firme
mente manter em sua integridade o tractado de Paris, de 30 
de Maio de 1814; e as disposiçoens sanccionadas por aquelle 
tractado, e aquellas que tem convencionado, e que daqui em 
diante se resolverem, para as completar, e consolidar; ellas 

VOL. XIV. No. 82. 3 B 



378 Miscellanea. 

empregarão todos os seus meios, e unirão todos os seos es

forços , para que a paz geral , o objecto dos desejos de toda a 

E u r o p a , e o constante objecto de seus trabalhos, naõ seja 

out ra vez per turbada : e garant i r contra toda a tentativa, que 

ameaçar tornar a precipi tar o mundo nas desordens e misérias 

de revoluçoens. 

E , ainda que plenamente persuadidas de que toda a França 

se reunirá ao redor de seu Soberano legitimo, e annihilará im

mediatamente esta ultima tentativa de um delírio criminoso 

e impotente ; todos os Soberanos da Europa, animados pelos 

mesmos sentimentos, e unidos pelos mesmos principios, decla

ram, que , se contra todo o calculo, resultar deste aconteci

mento algum perigo real , elles estarão promptos a dar a El 

R e y de F r a n ç a , e á naçaÕ Franceza, e a qualquer outro 

governo, que for a tacado, logo que o requeiram, todo o 

auxilio, que for necessário, para restabelecer a tranqüilidade 

publ ica , e para fazer causa commum contra todos aquelles, 

que intentarem compromettèl la . 

A presente declaração inserida nos Registros do Congresso 

j u n c t o em Vienna, aos 13 de M.irço de 1815, será publicada. 

Dada e attestada pelos Plenipotenciarios das Altas Potências 

que assignâram o tractado de Par i s ; em Vienna, aos 13 de 

M a r ç o , de 1815 . 

As assignaturas vem por ordem alphabetica :— 

Áustr ia . Principe M E T T F K N I C H . 

BaraÕ WISSF.NBERG. 

França . Principe T A L L E Y R A N D . 

Duque de D A L B E R G . 

L A T O U R DU P I N . 

Conde ALEXIB E NOAILLES. 

Gram Bretanha. W E L L I N G T O N . 

CLANCARTY. 

CATHCART. 

STEWART. 

Por tuga l . Conde DE PALMELLA. 

SALDANHA, 

LOBO. 
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Prússia. Principe H A R D E N B E R G . 

BaraÕ H L M B O L D T . 

Russia. Conde RASUMOWSKY. 

Conde STAEEKELBERG. 

Conde N E S S E L R O D E . 

Spanha(Hespanha) P. G O M B Z L A B R A D O R . 

Suécia. L A E M E N H I L M . 

Daqui parece, que a guerra se faz inevitável ; posto que o 

rumor seja, de que Napoleaõ mandou dizer ao Governo I n . 

glez, que estava prompto a ouvir as proposiçoens pacificas 

que lhe quizessem fazer. O resultado da guerra por tanto, he o 

que ha agora que conjecturar. 

Napoleaõ tem 400.000 homens promptos a entrar em 

guerra; e mandou Caulincourt, que fosse buscar a Archidu-

queza Maria Thereza. Se o Imperador de Áustria naÕ fizer 

objecçaõ á sua vinda, he claro que naÕ co-operará com os 

demais alliados. 

Como quer que se ja ; a situação actual da França , e a 

guerra, que se vai a fazer contra Bonaparte, altera todos os 

principios sobre que o Congresso estava obrando. Tudo 

muda de face; e o tempo que decorreo desde a paz de Paris 

até agora, em vez de servir para a regeneração da Europa , 

só deo lugar a que Bonaparte arranjasse a sua conspiração em 

França, com vagar, e segurança. 

Uma Caricatura Ingleza representa todas as Potências do 

Congresso a dormir, e só Bonaparte acordado. 

F R A N Ç A . 

Quando, o anno passado, neste mesmo mez de Março , es

crevemos as nossas reflexoens sobre o estado Politico da F rança , 

atrevemo-nos a dizer, contra a torrente da opinião commum, 

que nao suppunhamos acabada a revolução da França ; e isto 

porque na mudança de governo, e na formação da Carta Con

stitucional, naÕ vimos adoptar certos principios de direito, 

sem os quaes os Governos naÕ podem ser permanentes. Sobre 

3 B 2 
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isso referimos os nossos Leitores, aos nossos Nn s . 7 I , e 7 2 ; 

conrespondendo a Março e Abril do anno passado. 

Agora referindo os progressos desta revolução da Europa, 

achara o Leitor de p. 2 8 7 , em diante, os documentos officiaes ; 

por onde se mostra, qne Bonapar t e , deixando a ilha d'Elba, 

desembarcou em F r a n ç a , foi ter a Paris , tornou a apossar-sedo 

Governo , El Rey sahio da Capital e foi ter a Ostend. Tudo 

isto se fez sem haverem combates ; porque as tropas se declara. 

ram todas por Bonapar te , e como este naÕ encontrou opposi

çaõ, nao foi preciso brigar . 

Nas primeiras proclamaçoens de Bonaparte , que publicamos 

a p. 303 verá o Leitor os principios em que elle funda esta em

preza de reassumir o Governo da F r a n ç a ; os meios de que 

usou foram uma extença communicaçaõ, que estabeleceo com a 

t ropa de toda a F r a n ç a ; e os progressos, que fez na execução 

de seu plano, foram taõ rápidos, e com tanta facilidade, como 

se vè do extracto do Jo rna l do Rhone , que damos a p. 349. 

Desembarcou Bonaparte em Cannes, juncto a Frejus, no 1°. 

de M a r ç o ; dahi passou a Grenoble, cora o seu pequeno bando 

de tropas que t rouxe de Elba, cousa de 800 homens; e a guar

niçaõ entregou. lhe a praça, as muniçoens, e artilheria, e unio-

se-lhe. Passou Bonaparte de Grenoble a Lyons , e nesta cidade 

foi igualmente bem recebido; naÕ querendo as tropas, que El 

Rey mandou contra elle, oppor-se-lhc ; chegou a Fontainbleau 

aos 20 do mez; tendo com sigo cousa de 15.000 homens, mas 

havia outras columnas, que o seguiam El Rey tinha mandado 

formarem Melun o principal corpo de tropas, que havia disputar 

a Bonaparte a estrada de Fontainebleau a Paris. Na manhaã 

de 21 se fizeram preparativos de ambas as partes, e o Exercito 

d 'EI Rey occupava Etages em tres linhas, com artilheria nos 

intervallos. Bonaparte desembocou dos matos de Fontain

bleau pela estrada real de Paris, e marchou peladeclividade, que 

vai de Fontainebleau a Melun, na frente de suas tropas, em 

uma carruagem d scuberta, com uma guarda de 20 dragoens 

hussares. sentado entre Drouet na esquerda, e Bertrand na di

reita. O exercito Realista formado, e bem postado, éra ani

mado pelos principaes chefes, e pela musica de todos os regi-
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mentos, que tocavam a marcha de Henrique IV ; chegou a hora 

do combate.; e ao aproximar-se Bonapar te aos postos a v a n . 

çados, todo o exercito Realista, em vez de pelejar gri tou " Viva 

o Imperador" " Viva Napoleaõ o Cirande." Bonapar te fal-

lou-lhes como a camaradas an t igos ; esqueceo-se toda a disci

pl ina: os principaes chefes realistas fugiram vendo-se sem solda

dos que lhes obedecessem ; a musica tocou a marcha Imper ia l , 

e a este tempo vinham chegando pela descida as t ropas , que se

guiam Bonaparte. Todos de envolta, c como amigos, tomaram 

o caminho de Paris, aonde a população recebeo a Bonaparte com 

os maiores gritos de alegria, nas portas daquelle mesmo palá

cio, aonde havia poucos dias tinham gritado altamente " viva 

El Rey." As guardas Nacionaes, que se reputavam o mais 

forte e certo apoio d 'E l Rey , achavam-se formadas em Par is 

na praça do Carrousel ; e depuzéram as armas em ter ra , quan

do passou Napoleaõ ; este deo ordem aos seus soldados que en

trassem em Paris, com as bocas das espingardas voltadas para 

baixo. 

El Rey, além do campo em Melum, tinha mandado ajunctar 

um exercito de cousa de 30.000 homens debaixo do Commando 

do Marechal Ney ; com ordem de a tacar Bonaparte pela reta

guarda ; Ney porém communicou a El Rey uma declaração assig

nada por quasi toda a officialidade, dizendo, que respeitavam 

muito a Et Rey Luiz X V I I I . para o e n g a n a r ; e que o seu 

sangue o naÕ derramariam senaõ por Napoleaõ o Grande . 

O Marechal Ney ao despedir-se d 'E l Rey , para tomar o 

commando do corpo de exerc i to , que devia atacar Bonapar te 

pela retaguarda ; foi beijar a maÕ ao Soberano, e prometteo-lhe 

que traria Bonaparte a P a r i s ; este mesmo N e y , aos 13 de 

Março, publicou a seguinte :— 

Ordem do Dia. 

Lons- le-Souln ier , 13 de Março . 

O Marechal Principe de M o s k w a ás t ropas que estaõ de

baixo do seu commando. 

Officaes, Subalternos, e So ldados !—A causa dos Bourbons 

está perdida para sempre. A dynastia legitima, que a naçaÕ 



382 Miscellanea. 

Franceza adoptou , está ao ponto de tornar a subir ao throno : 

o Imperador Napo leaõ , nosso soberano, he somente a quem 

compete reynar sobre este bello paiz. <; Que nos imporia que 

a nobreza dos Bourbons se to rne a expa t r i a r ; ou convenha 

em viver entre nós ? A sagrada causa da liberdade, e da 

nossa independência, ja naõ sofTrerá debaixo de sua fatal 

influencia. Files desejam degraduar a nossa gloria militar* 

porém fôram enganados. Aquella gloria he o fructo de ten

tativas demasiado nobres , pa ia nos permitt irem, que percamos 

a sua lembrança. 

So ldados!—Ja passou o tempo em que o povo éra gover

nado suflfocando os seus direitos ; por fim triumpha a liberdade, 

e Napoleaõ nosso augusto Imperador , vai a confirmalla para 

sempre. Daqui em diante será nossa aquella nobre causa, e 

será a de todos os Francezes ! Uma verdade taõ grande deve 

penetrar os coraçoens daquelles valorosos homens, que eu te

nho a honra de commandar. 

Soldados! Tenho .vos muitas vezes conduzido á victoria; 

agora vos conduzo a unir.vos aquella immortal phalange, com 

que o Imperador se approxima de Paris , e que se achará aqui 

dentro em poucos dias, e entaõ se realizarão para sempre as 

nossas esperanças e a nossa felicidade. Viva o Imperador. 

(Assignado) Principe de MOSKWA. 

El Rey que tinha tido a precaução deformar outro corpo de 

t ropas em Perrone, para lhe cubrir a estrada, de Paris a Calais, 

recebendo estas informaçoens das t ropas , decidio-se a partir ; c 

mandou fazer a seguinte circular :— 

" N o t a , dirigida aos Ministros estrangeiros em Paris , pelo 

Secretario de Estado dos Negócios Es t range i ros . " 

" O Abaixo assignado, Ministro de Es tado, encarregado, ad 

ínterim, da pasta dos Negócios Est rangeiros , recebeo ordem 

d 'E l Rey para informar a M — que as circumstancias obrigam 

a S . M. a sahir de sua capital. El Rey verá com prazer os 

membros do corpo diplomático accreditados em sua Corte, 

junetos out ra vez cm Lille, para onde faz tençaõ de se mudar. 
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sem que, porém, pretenda ligar a determinação daquelles, que 

preferirem voltar para os seus respectivos Governos. 

" O Abaixo assignado tem a honra, &c. 

" (Assignado) Conde de J A U C O U R T . 

" Paris, 19 de Março , de 1815 . " 

No mesmo dia mandou El Rey expedir a seguinte — 

Proclamaçaõ, dissolvendo a Sessaõ das Cameras. 

Luiz, pela graça de Deus Rey de França e de Navar ra , aos 

nossos amados Pares de França , e Deputados dos Departa

mentos. 

A Divina Providencia, que nos tornou a chamar para o 

throno de nossos pays, permitte agora, que este throno seja 

abalado, pela rebeldia de uma parte da força armada, que 

tinha jurado dcfendèllo. Nós podiamos aproveitar-nos das 

fieis, e patrióticas disposiçoens da immença maioridade dos 

habitantes de Paris para disputar a entrada dos rebeldes nesta 

cidade: porém horrizamo-nos cora a idea das calamidades de 

toda a sorte, que traria a seus habitantes um combate dentro 

de seus muros. 

Retiramo-nos com alguns poucos valorosos homens, a quem 

a intriga e a perfídia naÕ poderá separar de seus deveres ; e 

visto que naÕ podemos defender a nossa capital, procedere

mos para alguma distancia a ajunctar forças, e a procurar em 

outro ponto do reyno, nao habitantes mais aíteiçoados e mais 

fieis que os nossos bons Parisianos ; porém Francezes que 

estejam mais vantajosamente situados, para se declararem pela 

boa causa. 

A crise actual, será suecedida por calma. Nos temos o 

consolador presentimento, de que os desencarainhados solda

dos, cuja rebeldia expõem os nessos vassallos a tantos pe

rigos, descobrirão bem depressa o seu erro, e acharão a nossa 

indulgência, e na nossa affeiçaõ a recompença de haverem tor

nado aos teus deveres. 

Nós voltaremos em breve ao meio deste bom povo, a quem 

ainda outravez traremos paz, e felicidade. 
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P o r estas cansas declaramos e ordenamos o seguinte. 

Ar t . 1. Nos teTmos do A r t . 30 da Curta Constitucional, e 

4 o . Ar t igo do titulo 2 o . da ley de 1 4 d>- Acosto de 1814, de

claramos findada a sessão da Camera dos Pares, e da dos De

putados , para o anno de 1814. Os Pares e Deputados se sepa

rarão immediatamente. 

A r t . 2. Convocamos uma nova sessaõ da Camera dos Pares, 

c a sessão para o anno de 1815 dos Deputados. Os Pares e os 

Deputados dos Departamentos 9e ajunctaraÕ no periodo 

mais breve possivel, no lugar que nos designar-mos, como 

a sede provisional de nosso Governo. Qualquer assemblea de 

qualquer das Cameras em outro qualquer lugar, c sem a 

nossa author idade, he desde este momento declarada nullae 

illegal. 

A r t . 3. O nosso Chanceller e Ministros, saÕ, cada um 

delles no que lhe respeita, encarregados da execução desta 

proc lamaçaõ , que será communicada a ambas as Cameras, 

publicada e afixada em Paris, e nos Departamentos, e expe

dida a todos o Prefeitos, Sub-Prefeitos, Cortes, e Tribunaes 

do Reyno . 

Dada em Par is , aos 19 de Março , do anno de nosso Senhor 

1815 , e 2 0 d o nosso reynado. L u i z . 

Nes te estado estavam as cousas, quando Napoleaõ entrou em 

P a r i s ; tendo-se oecupadoem sua viagem a dar providencias, e 

expedir decretos para o governo do reyno, como se estivesse ja 

de posse pacifica da França. 

E n t r e os muitos decretos de Napoleaõ , datados de Lyons, 

e de que damos a lista a p. 354, he notável o que transcreve. 

mus por extenso a p. 357 ; por elle se declara abolida a nobre, 

za hereditária ; mas o Imperador reserva para si o direito 

de conferir titulos aos filhos dos beneméritos da pátria. 

Napoleaõ occupou.se na viagem, naõ só em fazer decretos 

de effeito momentâneo, mas regulamentos de natureza perpetua, 

c relativos á constituição do Estado. 

O u t r o Decreto, que julgamos necessário dar por extenso, 

he o que supprime a Camera dos Pares, e a dos Deputados. 
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O Leytor o achará a p. 358, e nella o ameaço de nova Con. 
stituicaõ para os Francezes. 

Napoleaõ, que sabia muito bem quanto El Rey tinha des* 
gostado o partido dos Constituentes, ou Constitucionaes, com a 
interpretraçaÕ que deram ao artigo da Carta, sobre a liberdade 
da imprensa, publicou logo o seguinte decreto :— 

Palácio das Thuillerias, 24 de Março, 1815. 
Napoleaõ, Imperador dos Francezes:—Temos decretado e 

decretamos o seguinte : 

Art. 1. Ficam supprimidos os Censores, e Direcçaõ gera

dos livros e da imprensa. 
2. O nosso Ministro de Justiça hc encarregado da execução 

do presente decreto. (Assignado) NAPOLEAÕ. 

He evidente, que tal liberdade de imprensa naÕ existe, senaõ 
neste decreto; porque < quem se atreverá a imprimir ou publi
car cousa alguma, na França, contra as ideas do desposta ? 
Mas estas tramas, estes enganos produzem, para com os Fran
cezes, todo o effeito que Napoleaõ deseja; e servem para fazer 
impopular o governo do Rey. 

Convém agora, que digamos alguma cousa, sobre as causas 
desta explosão revolucionaria; e arrisquemos alguma conjec
tura, sobre as suas prováveis conseqüências. 

As repettidas mudanças de Governo na França, a multidão 
de Constituiçoens, que tem suecessivamente adoptado e regeita
do, o character volúvel dos Francezes, a sua falta de respeito 
a certos principios da moral, os tem feito attender mais ao bri
lhante, e ao esplendido de seu Governo, do que á solidez, e 
permanência de suas instituiçoens politicas: as continuadas 
guerras, tem conferido tal reputação, e taÕ grande honra á 
tropa, que para graduar os magistrados, e até os bispos, se 
comparam suas graduaçoens ás dos soldados. 

Nesta situação de cousas começou a governar Luiz X V I I I ; 
e adoptando a forma de governo, que se continha, em um do
cumento que lhe apresentaram, com o nome de Carta Consti
tucional, disse EI Rey, que a naõ aceitava, mas sim que a con. 
cedia á NaçaÕ Franceza ; e disto se aproveitaram logo os ini
migos d'El Rey, para suscitar a questão de quem tinha o direito 
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de fazer a tal carta ; c posto que o Senado naÕ tivesse poder 
algum de prescrever, nem ao povo, nem a El Rey, a forma de 
Governo, que lhe fazia conta, e pela qual os Senadores se de
claravam a si mesmos Nobres o Pares do Reyno hereditários; 
comtudo este acto d'El Rey foi o primeiro germen de divisão, 
e de descontentamento. Seguio-se depois a disputa sobre a in
terpretação do que a Carta entendia por liberdade de impren
sa; e supposto que os Francezes, debaixo do Governo de Bo
naparte, tivessem sido mais escravos a este respeito do que os 
mesmos subdictos da Inquisição ; com tudo os Francezes tiveram 
o despejo de aceusar por isto o Governo d"El Rey, e de o pin
tar com mui odiosas cores, fazendo crer que eram estes passos 
tendentes a annihilar a tal Carta Constitucional, e estabelecer 
o seu Governo plenamente despotico. Houveram ainda outras 
causas menores de desgosto, que deram azos a fomentar a in
triga; como foi o regulamento a respeito da guarda dos do-
mingos e dia sanctos, a que ninguém quiz obedecer, certa in
fluencia, verdadeira ou supposta, dos ecclesiasticos, &c. &c ; 
porém sobre tudo, o mais importante foi o comportamento do 
Governo a respeito das tropas. 

A França naÕ precisava, em tempo de paz, nem podia sus
tentar o immenso estabelicimento militar, que tinha Bonaparte: 
assim o Governo d'El Rey reformou muitos officiaes a meio 
soldo; a outros deo baixa; e a alguns daquelle grandíssimo 
numero, que tinha estado prisioneiro na Russia, Inglaterra, 
&c. deixou inteiramente de attender; o que suecedeo a quasi 
todos os officiaes que eram naturaes de paizes estrangeiros. A 
mesma tropa que se conservou, naÕ tendo outro emprego senaõ 
o das guarniçoeos e serviço da parada, começava a perder de 
sua graduação e influencia no publico, com o que muito se 
mortificávaro— 

Todos estes militares aceustumados, ha tantos annos, a viver 
do roubo, e da pilhagem, e a cevar.se na miséria dos povos de 
toda a Europa, aonde tinham podido entrar as armas France
zas ; levaram muito a mal o estado de pobreza, em que se acha
vam, a pouca consideração em que os tinham ; e as nenhumas 
psperanças de sahir da obediência áslevs em que os tinham posto 
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tornando a entrar em campo ; visto que o Congresso de Vienna 

naõ promettia se naÕ paz. Todos estes, pois, se dirigiram a 

Napoleaõ, como a quem os podia tirar deste estado incommo

do, c tornallos a pôr no auge que desejavam. 

O Governo d 'El Rey desprezou estes homens que eraõ tidos 

por malvados, e inceudiarios; porém elles nao eram inimigos 

a desprezar; e por tanto ou se deviam fazer amigos, custasse o 

que custasse ; ou deviam ser todos empregados em alguma gu

erra distante, d'onde naÕ pudessem fazer mal á F rança . Estas 

saÕ em breve as causas da combinação, e do bom successo da 

extensa conspiração, que restituio Napoleaõ ao throno. Va

mos ás conseqüências. 

Que El Rey Luiz X V I I I . naõ tem partido nenhum na tropa 

he ev idente ; porque naÕ houve ninguém que desse um só tiro 

em defensa de sua causa ; antes foi gencralissima a uniaõ dos 

soldados, officiaes, e generaes á causa de Bonapar te . Dos 

Marechaes alguns saÕ por EI Rey ; porém estes sem soldados 

de nada podem servir. 

He verdadeiramente uma infâmia, que estava reservada para 

o character Francez ; ver toda a força armada obrando na di

recçaõ opposta ao Governo do paiz ; mas tal he o facto. Lo

go o restabelicimento dos Bourbons ao throno he preciso que 

seja feito por tropas estrangeiras : mas esta medida, ferindo o 

orgulho nacional, fará com que se voltem contra o Rey aquelles 

mesmos do povo, que eram indiflerentes, a ter Bourbons ou ter 

Bonapartes á testa de seu governo. 

Os Francezes tem as praças todas das fronteiras guarnecidas 

e munieionadas; e um exercito de 400.000 homens, prompto a 

obrar j a . Os Alliados, que vaÕ a marchar contra a F r a n ç a ; 

poderão dentro em dous ou tres mezes, pôr em campo o duplo 

ou triplo daquelle n u m e r o ; a duvida está no dinheiro para 

pagar essa gente ; e cm que a Inglaterra terá, neste momento, 

grande difficuldade cm ajunctar fundos para dar subsídios. 

Aquelles politicos, que saÕ agora de opinião, que as Naçoens 

aluadas naÕ devem ir fazer guerra á F rança em defeza do9 

Bourbons ; argumentam, que isto he matéria de mero expedi

ente interno dos F rancezes ; que se Bonaparte quizer estar pe-

3c2 
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los tractados feitos pelo Rey, as demais Potências naõ tem di
reito de forçar a Françaaque receba um rev, que ningnem de
seja ; que tem estado ha 20 annos fóia da França, e portanto 
naÕ conhece ali ninguém, nem ninguém o conhece a elle ; e além 
disto que he impolitico nas outras naçoens entrar de novo em 
tal guerra, pelo mero motivo, que lhe he estranho, de querer 
esta ou aquella dynastia no throno da França. 

Os de parecer opposto, que assentam que as demais Po(e:i-
cias devem ir ja fazer a guerra á França; negam a supposiçaõ 
de que Bonaparte se acommode com os tractados ajustados por 
El Rey. A ambição de Bonaparte ; a necessidade de empre 
gar a tropa ; o desejo de fazer alguma acçao brilhante e de es
trondo, que signalize o seu restabelicimento ao throno; o de
sejo de todos os Francezes de tornar a obter a Belgia, e outras 
possessoens até o Rheno—tudo isto faz crer, que se as Potên
cias alliadas nao atacarem Bonaparte primeiro, elle romperá o 
fogo ; e nesse caso he melhor anticipar-sc. 

Mas i como levarão os povos de toda a Europa, o tornar a 
entrar em guerra, cujo fim se naÕ prevê quando será, tendo 
tido apenas um anno de paz, para respirar, depois de taÕ con
tinuadas calamidades? 

Quanto á França, he necessário contar com que naÕ torna
rão a t e r taÕ cedo nenhum governo regular: espera-os um 
despotismo militar, e bem como os Janizaros de Constantiüo-
pla põem e tiram o sultão, que lhe parece, e o que se faz em 
Constantinopla he seguido em todo o Império ; assim, da qui 
em diante, na França, os soldados decidirão quem deve governar 
em Paris; e o que Paris decidir he o que ha de ser seguido no 
resto da França. Bonaparte. pagará ao Senado o decreto que 
lavrou de sua deposição, exÜnguindo até ésla sombra de Go
verno regular, em que havia as apparencias de representação 
popular; e a nova constituição que fizer; será com pouca 
differença calculada pela que se acha no Alcorão. 

Por outra parte se El Rey for restabelecido pelas armas dos 

Estrangeiros; por ellas ha de ser conservado, c guardado; e os 

seus cortezaõs teraõ bom cuidado de provar ao povo a inata i. 

dade de Corpos representativos, que nem serviram para deten-
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der o Rey, nem puderam guiar a opinião publica. Assim, 

desta contenda, quer se decida por uma parte quer por o u t r a ; 

e sejam agora as promessas quaes forem ; governo militar he o 

que espera os Francezes. Bom proveito que lhes faça : tives

sem mais patriotis.no, e mais virtude politica ; e naÕ lhes suc-

cedcria acharem-se nesta al ternat iva. Como a r evo lução , po

rém, vai indo adiante, talvez outras naçoens de melhores prin

cipios sejam as que remedeem os males que os Francezes tem 

causado; os quaes inales tem sido tantos , e de tanta conse-. 

quencia, que julgamos seria um grande beneficio para o gênero 

humano, que as Naçoens alliadas pudessem dividir a F r a n ç a 

em pequenos es tados; mas da possibilidade disto muito duvi

damos; porque naÕ haverá r a to , que queira ir pendurar o cas

cavel no pescoço do gato ; posto que muito approve o con . 

selho. 

HESPANHA. 

El Rey Fernando V I I . tem continuado a seguir as medidas, 

que todo o mundo lhe reprova ; c para poder assim obrar 

mais a seu descanço, mandou suspender expedição, que se 

destinava a suas colônias íevoltadas na America. N a õ he 

necessário por tanto ser adivinhaÕ, para saber qualquer será 

o resultado das commoçoens na America Hespanhola . 

Receberam-se também noticias, de que a Catalunha estava 

em estado de revolta contra Fe rnando ; e quando ali chegar 

a nova do restabelicimento de Bonapar t e , os negócios d 'E l 

Rey d 'Hespanha tomarão um aspecto verdadeiramente ter

rível. Veremos entaõ a influencia dos ecclesiasticos, e os 

serviços dos Nobres , que aconselham ao Monarca . 

INGLATERRA. 

Copiamos a p . 310 , o tractado entre a Ingla ter ra , e os 

Estados Un idos ; que cm geral comprehende a demarcação de 

limites; mas naõ diz cousa alguma sobre as irrportantes ques

toens dos direitos marítimos, que fôram o motivo da guerra. 

A p . 370, achara taõbem o Lei tor o resumo das operaçoens 

http://patriotis.no
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lnglezas contra Nova Orleans, no que perdeo a Inglaterra 
em 

Mortos 386 
Feridos 1.516 
Extraviados 552 

Total 2454 

N o numero dos mortos se acha o commandante em chefe 
da expedição ; c este máo successo prova bem o que dissemos 

em outros números do nosso Periódico, sobre a diíficuldade 
de mandar expediçoens a paizes taõ distantes. 

Entre as discussoens do Parlamento deste mez, houve uma 
de grande importância, em que o interesse publico foi taÕ 
geral, que até causou algumas commoçoens no povo; e foi 
a ley, que prohibe a importação do trigo do estrangeiro, em 
quanto o do paiz naÕ chegar ao preço de 80 shillings por 
quarter. Como os limites do nosso papel nos naÕ permitteni 
dar os debates, em que se produziram todos os argumentos a 
favor, e contra esta ley, nos dispensamos de entrar na quês-
taÕ, visto que naÕ temos lugar de a tractar taÕ amplamente 
como he necessário, para que ella se entenda; e alem disso, hc 
cousa meramente pertencente ao paiz ; e por tanto pouco in-
teressante a nossos leitores. Devemos porém dizer, que se des
envolveram, tanto no Parlamento, como nas gazetas, e outros 
escriptos, todos os fundamentos, que tinham connexaõ com 
este poDto de economia* politica. A maioridade do povo cer. 
tamente éra contra a ley ; mas a maioridade no Parlamento a 
favor da ley, foi mui grande. 

Paizes Baixos. 

O Principe de Orange se declarou Rey dos Paizes Baixos, 

pouco antes do desembarque de Bonaparte cm França. Aos 

22 de Março escreveo uma carta ao Conde de Tincnnes, 

Ministro de Justiça, notificando-llie a entrada de Bonaparte 

em Paris, a Declaração do Congresso de Vienna, e a sua 

determinação de resistir aos Francezes. Que Bonaparte se 
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dirigirá immediatamente a tomar posse dos paizes baixos, he 
evidente por suas declaraçoens ao exercito ; o êxito parece 
mui pouco duvidoso ; porque he bem sabido, que os povos e 
a tropa dos paizes baixos, saÕ affeiçoados aos Francezes, e 
inimigos de sua uniaõ com Hollanda. Os exércitos Alliados, 
porem, seraõ talvez os que mudem as cousas, na grande 
contenda, que vai a começar. 

P O R T U G A L . 

Pelas ultimas noticias de Lisboa, ainda ali se achava Mr 
Canning, esperando pela vinda de S. A R. para o cumpri
mentar. Sua Excellencia, que ja saberá da determinação do 
Principe Regente, em naõ vir para a Europa—determinação 
6abia, que se confirmará de todo, quando no Rio-de-Janeiro 
6e souber do restabelicimento de Bonaparte, se resolverá a 
voltar para Inglaterra ; a menos que S. Ex". naÕ tenha apren
dido com os Sebastianistas a esperar por quem naÕ vem, sem 
esgotar a paciência. 



L 392 j 

CONRESPONDENCIA. 

SEVHOR RFBACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE, 

Já enoja fallar tanto no Redactor, Impostor encoberto: porem 
visto elle dar cavaco sera considerar que lie contra si, ou segundo a 
phrase de um seo conrespondente, já que elle quer corda, de-se-lhe; 
pois antes seja carrasco de si mesmo que da naçaõ. Tenho visto o 
cellebre Investigador desde o No. 43, por se me dizer continha um 
artigo muito jocoso, escrito por S. Insolencia, e que findava com a 
promessa de continuar-se, e na verdade, tanto os seos escribas, como 
elle censor mostraõ bem a lógica, que apprenderam com a refutaçaõ, 
que dizem fazer ao Correio Braziliense ! He com tudo de notar 
que assim mesmo há períodos, e Portuguez limado do Bairo <f.41-

fama, e da Boa vista, que naõ saõ de 5. Insolencia, por se dever ter 
esquecido alguma coiza, com a sua longa estada cá por fora, da 
quillo, em que tanto foi forte na sua mocidade ! E tanto isto como 
algumas citaçoens saõ dos accolytos exportados, arrenegados, conde

nados, &c. &c. que fazem o esboço ; e S. Insolencia rabisca, cuja, e 
põem á margem, como tenho visto em originaes. 

A paginas 142 do N'o. 45 começa elle dizendo -. " Quanto pode o 
costume todos sabem, todos o tem experimentado, mas ninguém, 
creio eu, com tanto pasmo, como agora me succede. Aquelle des
gosto, que me parecia invencível, aquella repugnância, que me cus
tava tanto a superar" (creio quer dizer soprar para aliviar o bofe) 
tornaraõ-se com o costume em recreação, e deleite. Passeio com 
gosto pelos jardins do pseudo Braziliense : colho as suas flores, e até 
quando entro na sua vinha depois de vindimada acho graça ao 
rabisco, " Isto he que he Portuguez, e que saõ períodos segundo a 
arte oratória ! He verdade, e todos sabem a pouca vergonha de 5. 
Insolencia ! c o que nunca foi susceptível de se resentir do que via 
fazer contra o soberano e a naçaõ, ainda que taõ bem he verdade, 
que alguém trabalhou muito em 1809 para fazer mudar a lingoagem 
ao Correio Braziliense, sobre as Propriedades Portuguezas aqui 
detidas, e devoradas, isto porque lhe dizia respeito : e que em De
zembro do ditto anno, como j â disse, e repito (visto querer corda) 
em uma Taverna de S. James-slreet um tal sujeito depois de votar 
a Baco, more silito fez a grande falia, que apparecêo no Correio Bra
ziliense, e de Londres do ditto mez de Dezembro. 
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He igoalmente um Cacto, q u e desde esse tempo se amontoarão 

milhares de folhetos do Correio Braziliense no Rio de Janei ro sem 

S. A. R. saber d'éste subrepticio e m p a t e ; assim t o m o naõ sabia, 

nem podia suppôr , que o mesmo heroe dirtasse unia carta ao 

celebre Clube cheia de forçados louvores para os do clube copiarem e 

assignada remeterem ao Rio dt: Janei ro ! Assim manejava Bona

parte o Senado Conservador para os seos lins, assim fazia fallar os 

Hollandezes, e outros quando quer ia por, ou depor um R e v ! ! E 

que quando V'. \ |cr . n aò esteve mais por querer annuir á sopradelas 

de S. Insolencia para fallar em cortes, em part idos Francezes, &c. 

&c. teve o mano o a t revimento de fazer expedir um aviso á Alfân

dega do Rio de Janeiro sem alias tal pertencer á sua repar t ição , 

nem S. A. l i . o ordenar, para se naõ admitirem os Correios Brazi

lienses ! E agora o Insolentissimo Senhor, que sabe naõ há tal p ro 

hibiçaõ, que sabe se lê o Correio Braziliense até no Paço, sem 

rebuço a lgum, sahio-se com a lenda do Invest igador, quando de

via saber que uo tempo que elle protegia o Correio Braziliense he 

jus tamente quando se naõ lia lá, porque conhecia-se a manha do 

heroe, e as suas vistas ! 

He impossível dizerem-se mais despropósitos em menos palavras ! 

o Ignacio naõ dizia mais asneiras em verso solto, que S. Insolencia 

em proza! dis elle com emphase, c graça. " Passeio com £osto 

pelos jardins do pseudo, colho os suas flores, e até quando ent ro na 

sua \ mha depois de vendimada acho graça ao rabisco ! 0 chamar 

ao Correio Braziliense vinha \ indimada, depois de 1 8 :U he de quem 

tem gênio, e sinceridade, pois que desde que V. Mcc . a v indimou, ou 

por oulra que deixou de cevaudijar as paginas do seo Jornal com as 

tiradas que lhe mandavam contra "Vir. d A r a u j o , contra a monar

quia e contra a naçaõ ja naõ acha se naõ rabisco. 

Dis elle que o Correio Braziliense tem accuzado o principal S. de 

fazer baixezas ao Juno t ! Se as ua"õ fez a este Francez porque 

naõ teve occaziaõ ; tem-as fei to, e acaba de as fazer a um J. : e de 

uma ordem que nunca pra t i ca rão os que mais servirão Napoleaõ: 

digo a dezavergonhada, vil, e abjecta transação de consentir que 

Mr.C fosse morar em um Palácio do seo Soberano, sabendo aqui 

todos, que essa vileza, e esta falta de respeito ao seo Soberano, 

com que tanto se temolTendido a nacaõ , foi obra da família que he 

interesada, em que o p ro tec to r dê a lev, ao menos imponlia de a 

dar! con t inua , " Tu podes dizer quanto mal quizeres da família dos 

Souzas, porem nunca persuadiras os Por tuguezes que elles tenhaõ 

feito mal a n inguém, e mui to menos aos homens de m é r i t o . " A 
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isto q u e lhe respondaõ os P o r t u g u e z e s com as devidas homenagens 

(á e x c e p ç a õ dos do clube que assignaraõ, o que elle dictou para se 

impor ao Soberano) se acazo S. Insolencia a lguma vez d a q u i se 

t i r a r ! Os homens de mér i to saõ os Novions, os frerdiers, os Moi-

ras, toda a rellé inimiga da naçaõ ! 

Dis elle a pag. 566 : passo a um as sumpto mais ameno • " Carta 

ao Redac to r sobre a vinda de S. A. R. o Pr inc ipe Regente para 

Lisboa, pag. 5 f 6 . " 

Muita frioleira, e muitos despropósitos tens tu dilto e os teus 

amigos; porem nimguem mais—nimgnem fora de ti, e da tua seita se 

lembrou de atrapalhar neste momento com vau s discursos a opiniaS 

dos subditos, e fazer nascer desgostoi em um tempo em que a uniao~ hc 

mais necessário do que nunca, c<r. òic. 

Ora isto he que he ser macaco velho, a r remedar t u d o , tudo que 

lhe chamaõ e lhe he pr ivat ivo, iuqni r ra-o aos o u t r o s ? FMIe d e c e r t o 

ignora quem he o aue tor da ca r ta , pois se assim naõ he , he demente, 

ou que r mais corda Vossa insolencia **r Coxo e Cego deve saber 

que i a caminha-se direito ; e ^ozase de uma excel lente vista ; cá naõ 

se seguem seitas, nem par t idos , e interesses es t rangei ros ! Segue-se 

a rel igião, e o par t ido, q u e o Sobe rano de P o r t u g a l s egue : elle 

sabe-o, e conhece o, assim como sabe, e conhece as suas mataduras! 

Com estes discursos naõ se a t r apa lha a oppiniaõ dos subditos, pois 

os subditos sobre este pon to naõ tem opin ião sua própr ia , como v. 

insolencia quer ter ! O que se que r a t r apa lha r he a opin ião de S. 

Insolencia as suas vistas, e os seos p l a n o s ; pois todos sabem que 

ou t ro t empo lhe naõ fazia con ta , que o Soberano de Por tuga l tor

nasse par a a Europa , ao ponto de o roubar cer ta personagem em 

transparências do primeiro t i t u lo , e chama lo só Brazilim Princeps : 

isto porque ju lgava e n t a õ o tal Senhor que es tando tudo <l'ac-

cordo entre o triumvirato gove rna r i a daqui P o r t u g a l , e o Brazil! 

Mas logo que o seo protector foi para Lisboa, e que S. Mercê 

t em levado pelas barbas mui ta o r d e m , q u e naõ levou no tempo do 

mano quer o insolentissimo S'. q u e S. A. R. venha a t o r t o , e a direito 

para Lisboa ! Dis S. Insolencia que " he fazer nascer desgostos em 

um t empo , e m que a uniaõ he mais necessária do que nunca !" Se 

fossemos taõbem Macaco e ra aqui b e m appl icado o " Malvado como 

te naõ cahio a penna da mat, quando tal escreveste ?" Porem só 

digo a S. Insolencia t enha v e r g o u h a , e se confunda com o que tem 

fctto á este respe i to , e ao q u e fez fazer em 1SS8 em Portugal com os 

leos emissár ios , q u e t an to concor re rão para o assassinio de Bernar-

dino Frei re , e paTa os u l t rages a F"amilia do M ministro Araújo ! 
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No parágrafo seguinte da mesma pag. 143, segundo o costume 
de trapalham desce ao N°. 75, e pensando dizer muito naõ dis coiza 
alguma, e como gato escaldado passa pelo N \ 75, sem lhe cheirar 
analizar, ou censurar, na suafraze, a carta que vera no fim do ditto 
N°.! Isto foi um post scripto, que arrebentava se o naõ punha, já 
fosse no meio do discurso ou no fim ! E depois do post scripto, dis 
elle, " Mas tornemos á nossa carta sobre a vinda de S. A. R. o Prín
cipe Regente N. S. para Lisboa " Esta grandíssima questas foi 
digna da penna de D. l.uiz da Cunha," &c. Ora S'. Charlatara ! que 
tem cáo que foi digno da penna de D. Luiz da Cunha para o caso, t 
para a sua censura ! D. Luiz da Cunha era d'outra laia que v. 
insolencia, e escreveo ua idea de poderem os Soberanos de Portugal 
livrarem-se d'alternativa, em que deviaõ estar com as suas ricas 
possessoens taõ distantes : a carta que lhe naõ agrada já hc depois do 
facto succedido, d'estar a Familia Real de Portugal, há 7 annos no 
Brazil, e trata sobre o naõ dever tornar para a Europa ; por se naõ por 
na precária situação de perder aquillo, coraque se achou no tempo 
critico, ou de esperar pelos seos bons officios, como alé aqui tem 
feito 1 0 dizer v. insolencia; " q u e nao" obstante naó dirá que naõ" 
possa a queslaí ser tratada como outras accademiias pro e contra: 
lhe direi, que todos sabem que na sua accademia de certo se defende 
o naõ dever ficar o Soberano no Brazil ! V. Insolencia lá sabe a ra-
zatu, c os accademicos todos! No entanto tenha paciência, que já 
hade saber que o que se chama problema ná sua accademia, o naõ he 
na Corte do Rio de Janeiro, que he aonde moraõ os mathematicos, 
e mágicos, que sabem, e podem resolver taes problemas, ou por 
outra, que lhe desfazem as suas panelinhas ! Desculpe os elles naõ 
sabem o que fazem Sr. 

Dizer v. Iusoleocia, que depois de se lêr a alegação' do nosso pre. 
sente letrado fica o leitor desconfiado se o parecer contrario naõ he o 
melhor. Digo lhe, que se engana ; ou quer-se fazer tolo, sendo tam 
ajuizado! O leitor, que naõ for da sua laia, e roda, e que ler a 
carta verá n'ella patriotismo, e aquelle amor pela gloria nacional, 
e do seo Soberano, que todo o homem de bem deve ter ; e verá 
n'ella sem profanaçoens de Quintilianos, que se dezeja fazer vêr aos 
Portuguezes da Europa, que portantos motivos tam saudozos estaõ 
pelo seo Soberano, e pela sua augusta familia, que he precizo, para 
sustér a sua dignidade, como naçaõ, e transmetilla á sua posteridade, 
que o Soberano fique aonde pode dictar a lej ; e naÕ se expor a vir 
ser manejado em ar de maróma por v. insolencia, e coinpc! V. tn-

3 D 2 
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solencia he que naõ far. no testo das pag., e naõ tem feito no seo 
investigador, que pertender po*r axincalha-r ainda mais do que tem 
feito por obras e tratadas a naçaõ ; já perteudeo ao N°. antecedente 
fazer rir o mundo com o dizersc, que Portugal naÕ he tam piqueno 
csuno o i-uerem fazer : e que tem, e pode ter mais recursos q u e 0 

•eo degrador com plenos poderes quer inculcar; agora achou devia 
an-da passar o tempo com chutas, e dicterios que nada dizem ao 
caao ! Continua este charlatam a criticar no ar de Satrapa, dizendo 
deapropozitos do seguinte lote, pensando ter ditto muito j repe
tindo parte da carta para mais jocoza, e ridícula ser a sua censurai 
" Todavia vê-se uma época, em que Portugal suecumbio á Hes
panha, &c. &c. por um motivo como foi a perda d'El Rey D. 
Serbastiaro, mas naõ se vê uma época, nem he provável que se veja, 
em que a Hespanha seja dominada por Portugal." E sahe-se com a 
seguinte patada, JV'aõ se t&essa época, isto he, assim dis quem naó 
sabe, ou naõ se lembra que o Senhor D. Miguel filho do Senhor Rey 
D. Manoel foi jurado herdeiro e teria sido se vivesse, Rey de Portugal 
e de Hespanha" Ora bravíssimo Senhor Censor, Senhor Charla
tam ! Comque se um Soberano de um Paiz qualquer vem por he
rança, ou por eleição a ser Soberano de outro ou mais, seguese pelo 
seo Euclides, e pelo seo Genuense, que vem a ser domiuiados estes 
últimos pelo primeiro ; isto he, se o Rey d'Etruria vier por herança 
a possuir o throno d'Hespauha vem os Etruscos a dominiar a Hes
panha ! Porque o Eleitor d'Hanover foi chamado para o throno 
d'ln<daterra vem os Inglezes a ser dominiados pelos Hanoverianos! 
Ora outro officio, deixe isto a quem pertence; pois só o cérebro de 
um mono he que pode produzir similhantes combinaçoeos I No pa
rágrafo seguinte continua com o tom de pensar, que tem graça, e 
querer entreter com termos a que elle só bate as palmas, e dis 
bravo. "No entanto como foi buscar a pobre Metempsycosis lhe 
direi, visto fatiar n'isto, e porque talves esteja por esta doutrina; 
que eu cora.» sigo o systema da reprodução, e coopero para ella, 
poderei appnrecer aqui, ou acolá na minha espécie; porein v. inso
lencia que se^uc outra carreira, do que até se queixaõ as divindades 
das Arcadas de Covent Garden ! em que se tornara i 

Continua o Censor— <fc a Carla .* " Os Portuguezes sa5, e devem 
ser reconhecidos á memória de Pedro Alvares Cabral, ainda mais 
que a de v asco da Gama.*" Sim Senhor; Senhor Charlatam à priori, 
e á posteriori se vé islo. Primeiro, porque quanto mais distantes 
fossem as conquistas dos Portuguezes, mais precária havia de ser a 
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sua conservação; como se via com a índia. Segundo, como se 
tem visto pelos factos, que foi o Brazil, com que a monarquia Por
tugueza, e os Portuguezes se acháraõ nos dias da maior aflição. O 
fazer-se uma grande descoberta por accazo, ou por uma tormenta, he 
um argumento muito grande contra o gráo de valor e preço 
da descuberta! E se os Inglezes diriaõ a isto fy, fy, os Fran
cezes ; fi donc, os Portuguezes á sua filaucia diriaõ/ora tollo ; agora 
em quanto kifraze pouco respeituozas - espere Senhor, que tenho a 
dizer-lhe duas palavras. Vossa insolencia repete, e applica aos 
outros o que lhe he próprio, e privativo, ou vossa insolencia naõ 
fosse Mono! Cá sabe-se muito bem que coiza he respeitar o seo 
Soberano, e naõ se faz pelo temor das penas do inferno, como por 
lã succede! Faz-se por principios, e por se naõ consentir nem 
querer annuir ás faltas de respeito, que v. insolencia tantas vezes 
commeteo ; he que tem havido entre nos o que sabe *. e d'este modo 
talves lhe naõ seja desconhecido o autor d'esta. Quando se dis, 
que os Soberanos de Portugal nunca fizeraõ huá idea exacta, nem 
tam pouco approxiraada do valor intrieseco das suas possessoens 
Americanas; he fazer por mostrar, naõ a elles, que j á morrerão 
nem a S. A. R. o Principe Regente N. S., que tanto o conheceo, 
que foi quem pos em execução a grande medida de 29 de Novembro, 
de 1307, mas sim ao mundo os grandes recursos que os Soberanos 
de Portugal tem, e de que saõ Senhores. Estas expressoens tem se 
ditto mesmo a S. A. R. sem alias o mesmo Senhor as tomar por 
desrespeituosas antes pelo contrario as tem recebido, como prova 
d'interesse, e lealdade, porem isto he perder o tempo com um 
hereje de respeito. Talves v. insolencia sem ser a primeira ves 
supponha que S. A. R. tenha falta de perspicacidade para naõ dis
cernir o que he respeito, e falta de respeito ! Pois lembro-me 
muito bem do que aqui dizia á doida, quando recebia alguma 
batebarbado rio, assim como me lembro do que mandava soprar em 
1S09 pelo seo actual agente en Vienna para se inserir no Correio 
Braziliense ; isto he, fazendo espalhar que haviaõ partidos Francezes 
á roda do Soberano! E a elle como chefe e traidor de si mesmo, 
e da coroa! Isto porque v. insolencia pertence a mesma laia dos 
barulhadores de 1806. A única razain que v. insolencia tem para 
fallar, he o ver que S. A. R. continua a castigar crimes de cabeça 
fora com Inspecfoens; como em 1806! e mundanças ^empregos 

para outras cortes .' Em conseqüência d'esta brandura he quese vio 
á chegada dos Francezes á Lisboa como se portarão para com o 
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soberano e a monarquia estas almas que deviaõ ter tido outro 
castigo '. Por esta razara taõbem de brandura, he que o seo sócio 
na usurpaçaC sahio da ilha d'Elba e se acha na França ao ponto de 
transtornar os votos, e as esperanças da presente geração ! 

He jocoso como s. insolencia acaba dizendo ! eu acabarei a minha 

censura, &c. &c. ora naõ me posso suster em lhe dizer fora t. a 

minha censura ! Comque acha na sua consciência que merece tal 
nome, tal caterva de parvoices. He verdade que v. insolencia ja 
disse, que queria ter graça, e ser jocoso, e que porisso dava o tra
tamento de tu ao Redactor do Correio Braziliense, e agora demais 
ser o jocoso censor ! fiat.— 

No ultimo parágrafo da censura jocoza dis, aqui deixo em pas o 

JVo. 77, e a ells tornarei quando for necessário. Ah magano, quo 
he mono fino .' Comque começou a censurar (na sua fraze) esta 
carta do N°. 77, c deixa a seguinte v. insolencia está no systema da ra-
poza quechama -verdes as uvas, a quenaõ pode chegar, e que a chegar 
pode cair, e arrebentar ? Ora pois Senhor naõ s'esqueçadoN°. 1"í, mas 
naõ digia só o que ja disse sobre outro numero, que era tudo men

tira. Se assim lhe ensinou Joze Anastácio a demonstrar as proposi
çoens d'Euclides de certo já conhecia as esperanças, que dava, e que 
perdia o tempo com v. insolencia! Naõ sesqucça taõbem do 
N°. 75. 

P . S. Nos quoque gens svmus, et quoque Postscriptum facere sa-

bemus, A ir o Redactor encoberto para Roma, naõ so terá occaziaõ, 
e opportunidade d'advogar a extinçam de todos os frades; mas até 
poderá obter uma bulla de composição para si mesmo, o que costu
ma requerer muita gente boa, so para cautela, e precauçam. 

Sou seo, &c. * * * 

Lisboa, 3 de Fevereiro, de 1815. 

SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE, 

Apparecêo aqui o Investigador de Dezembro passado que tem 

entretido bastaDte, principalmente aos que conhecem, quem he ahi 

o fautor d*cste jornal e que sabem o jogo, que ha eutre elle, o 

irmara e o conrespondente aqui do Scientifico, outro tempo princi

pal redactor em Londres. E o que tem feito maior impressão, e 

bulha aos que vêm de longe, como se perdem as religoens e os 

estados, e. se originaõ seismas, &c. he o grande tratado e diatribe, 

que vem a paginas 372 do tal investigador contra V. M«. por ter 

deffendido os frades. Naõ me quero por orá meter em particular 
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n'rsta matér ia ; no en tan to digo lhe, que se o g rande Investigador 

se denomina literário, e Politico bem pouco o m o s t r a ; poisque nas 

circunstancias actuaes he nada pol i t ico t r a t a r similhantes ques toens , 

muito mais sendo o protector o chefe d 'es te j o r n a l o servo de u m 

amo naõ só conhecido o mais pio e re l igiozo mas a t é por excel lencia 

denominado fidelissimo ; isto he ás inst i tuiçoens canonicas, e a Santa 

Sé. D e m a i s o tal minino int i tulado da Comarca d'Évora devera 

saber, que grande parte das inst i tuiçoens monast icas da taõ d a 

instituição da monarqu ia , e ou t ras de promessas e votos feitos no 

campo da batalha antes de se obter a v i c to r i a ; c que por mais que 

queiraõ estes revolucionár ios m u d a r a persuasam dos povos , c h a m e m 

lhes supersliçoens, ou o que qu ize rem haõ de sempre pe rde r o 

t empo! E bem pouco o mos t raõ ; porque nas c i rcunstancias ac tu 

aes (mordaõ se mui to embora os ca lumniadores dos frades, e os 

reformadores da rel igião, e os suns rulotcs) o soberano está n ' ou t r a 

persuasão e até a favor d e l l e s , assim e o m o a naçaõ ; e por isso per

dem o seo t e m p o . 

0 que he mais que j o c o z o , he q u e os que p rpgaõ a e x t i n ç ã o , e r e 

forma dos frades sejaõ duas almas que devem'a exis tência , e serem 

gente, ás inst i tuçoens rel igiozas ; um o denomiado da co marca 

d'Evosa a naõ ser a sotaina q u e lha ob teve Fr. J o a q u i m de S. 

Clara, para estar á po r t a t ravessa dos Bentos em Coimbra , talves se 

naõ cenhecesse. Outro de ce r to lhe naõ c o n v i n h a fallar con t r a 

frades ; porque 

Porem Senhor Redac to r ; naõ saõ estes desprezives entes os culpa

dos de similhantes dezaforos ! mas sim cer tos g o v e r n a d o r e s , ministros 

da rel igião, e do estado : pois posso assegura lo , q u e as papeladas ca -

lumniatorias que d 'aqui vaõ r e g u l a r m e n t e con t ra a religião e c o n t r a 

o estado saõ remet idas pelo Cardeal d'slrroios, que p ro tege ás 

Cancros este agen te do Invest igador que veio d a h i com r e c o m m e n -

daçoens do Pro tec tor Mor. 

Eis aqui tem como, há dois séculos, pr inc ip iou a ru ina do Chris-

tianismo na Eu ropa . E como igoalmente pr inc ip iou a r evo lução 

F ranceza ! Começando por indispor o povo com o clero, e com as 

ordens re l ig iozas! P o r t a n t o se S. A. R. o Pr inc ipe Regente se naõ 

dezenganar a r e f o r m a r a r egênc ia , e t i ra r d'ella esta rellé que q u a z i 

nunca está more fralris pelas suas reaes o rdens , t â h e z se veja um 

dia o supplemento ao t r a t ado de 1810, em q u e o Cardeal d A r r o i o s 

estipule o que esqueceo ao i r m a õ ser a re l ig ião dominan te a P ro 

testante -. exist indo sempre os o rdenados da pa t r ia rchal ! 
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Acabo rm lhe dizer, que este cardeal para ir conseqüente com os 
sentimentos de família ; tem o descaramento d'eslar protegendo este 
denominado conrespondente d'£vora, que todos sabem fora dos 
comprehendidos nos mandados pôr fora de Lisboa em 1S06; e 
assim que chegon o Junot a uzurpar a autoridade do legitimo 
Soberano veio para Lisboa com os mais aonde fez quanta indigni
dade se podia imaginar ao ponto de lhe querer ao depois povo dar a 
devida paga, e porisso foi tomar banhos a Almada, e dela veio 
para este covil aonde se pôs a praticar a escolla da intriga e a in
censar a balda desse usurpador, e vindo por fim para a qui com 
outra victima matrimonial recomendado pelo chefe do Investigador, 
tem tido o descaramento este governador roividico de o querer 
empurrar para phisico mor, naõ so roubando o merecimento ser
viços, e oppiniaõ ao que servio no tempo critico da monarquia, e a 
quem de direito pertence este lugar, mas ate oppondo se á nome
ação que fizeraõ os outros governadores n'elle, de phisico mor ; 
c o mais he ate a approvaçaõ, que o legitimo Soberano, e Senhor 
de Portugal se dignou conferir. 

Seo venerador, &c. F. F. 
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Carta ao Redactor deste Jornal, sobre o Redactor Encu

berto do Jornal Pseudo-Scientifico. 

SENHOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE! 

Como tenho a mesma Cueoethcs Scribendi, que manifesta o ReJac-
tor Encoberto do Investigador, alias Diplomático de triste figura, 

Vm". desculpará, o tornar eu a tocar sobre pontos que dizem res
peito a sua Insolencia o ditto Redactor Encoberto, e aos seus adjune
tos no Rio-de Janeiro, Lisboa, Comarca d'Evora, Viena dWustria e 
Londres, de que fallei na minha Carta de Fevereiro passado. Este 
Redactor na sua Composição furiosa usou dos termos—Almadamna-

da, solto de lingua, desaforado, &c. naõ se deve pois escandalizar de 
eu o tratar por Insolencia e de o aceusar de ter feito com as seus ad
junetos, tanto auzentes como prezentes. Coinbinaçocns, que prejudi
cassem o Credito c respeitabilidade do Regio Banco do Rio-de-Ja
neiro, ou dos seus Agentes em Londres. Perguntara eu, quem he 
que tem paralizado ascombinaçoens, os planos, e o progresso do Re
gio Banco do Rio-de-Janeiro í Respondaõ o Marquez d'Aguiar, os 
Directores do Banco, e os Agentes em Londres, e veraõ entaõ os 
leitores do Correio Braziliense se o jogo de intrigas, se os dados 

Chumbados alias adjunetos Godoyanos. de que fallei na minha ultima 
Carta, saõ ou naõ a Causa do grande transtorno, c discredito que o 
Regio Banco tem experimentado. 

Eu espero em breve ter documentos, com os quaes possa fazer vêr 
aos meus compatriatas a que ponto tem chegado a ousadia deste Re
dactor Encoberto do Investigador, deste homem que publicou no 
jornal Times, uma Carta assignada Z em a qual accusa o Nosso Prin
cipe Regente de Portugal, de ser Protector de homens de má reputa

ção ; e diz mais que o P. R. de Inglaterra dá azilo a athêos, renega
dos, libelistas e a todos os vis Caracteres estrangeiros, que anuella en
venenada penna poude descrever. Naõ he pois tempo Senhor Re
dactor, que se ponha flm a esta iufernal trama, para que o Caracter 
do nosso Principe Regente possa ser representado qual elie he, be
nigno, piedoso, magnânimo .' 

Antes de concluir, direi, que Mr. Whitbread, fez uma moçaõ no 
Parlamento, pedindo a Correspondência entre o Embaixador Portu
guez, o Ministério Inglez e o Alien office, a respeito da expul
são de J. A. Corrêa, e sem embargo de qne o Redactor Encoberto, se 
andava gabando por toda a parte de que e Conde de Funchal estima
va muito que a moçaõ se fizesse, para elle se justificar, e que naõ 
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descançai ia. em quanto assim o naõ fizesse com tudo, parturient montes 

nascetur ridículas mus, pois recusarão os Ministros aprezentar a Con
respondencia de S. E. daqui tirem os seus leitores as Conseqüências— 
e eu acabarei com as palavras de Mr. Whitbrcad, Protector dosPortu. 

guezes. Saibam todos os Portuguezes que logo que puzerem pé em terra 

de S. M. Britannica, estaõ somente sujeitos as leys de Inglaterra e em 

quanto as respeitarem naó" lenhaõ receio de Secretarias de Estado ou 

Embaixadores, pois naõ se reconhecem neste paiz leys arbitrarias 
Seu Constante Leitor. AMIO 

6 de Março, de 1815. 
C H S . 

Carta do Dr. Cardozo ao Redactor. 

"?ENnOR REDACTOR DO CORREIO BRAZILIENSE! 

Quando lhe roguei, quizesse inserir no seu Periódico a Copia das 
minhas Cartas ao Senhor Conde de Funchal, datadas de §8 de Dezem
bro, de 1813, e 6 de de Março de 18 14, naõ esperava, que as olhasse 
como elogios a S. Ex'. e que por isso as excluísse delle. Nas dietas 
Cartas nada menos me propunha do que fazer o seu panagirico. 
Tratava unicamente de mostrar a S. Ex*. que a sua Nota, publicada 
no fim do Investigador, No. 28, por occaziaõ do que a seu respeito 
se dizia em uma Obra minha impressa em Londres, era feita sem 
motivo: Io. por que S. Ex'. concordava comigo em sustância em 
quanto ao facto, que eu havia relatado, e por isso naõ tinha de que 
se queixar com o motivo de eu o referir : '2o. por que eu nem me 
queixava, nem reprehendia, nem julgava reprehensivel, o que con
tava, como praticado por S. Ex\ termos em que da sua parte vinha 
â ser desnecessária aquella justificação, assim como da minda tinha 
sido inocente o relatório, que fizera. 

O Senhor Redactor recebendo as ditas Cartas por Copia com a 
minha rogativa de as inserir no seu Periódico escreveu na sua co-
respondencia do N°. 77, pag. 575. 

Decemb. Cardozo. Os Elogios ao Conde do Funchal erraram a 

porta : mande os ao Scientifico. 

E quem ler isto, ignorando a matéria das ditas Cartas as-
sima referidas, poderá intender, que ellas versavaõ n'outro assumpto, 
e que realmente continhaõ elogios ao Senhor Conde do Funchal 
Eu desejo desviar de todos os seus leitores esta idea. Naõ quero 
que lembre a pessoa alguma, que rac fiz elogiador de S. Ex-
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para ter sua protecçaõ, e auxilio, ou de seu Irmaõ, empregado no 
Governo de Lisboa, a fim de terminar favoravelmente a cauza, que 
tenho tractado na Corte do Brazil, c que nella ainda pende. Se eu 
apparecesse agora Panagerista de S. E \ \ ou do dito sen Irmaõ, per
deria a minha cauza só por isso, segundo os meus principios de Ju
risprudência desenvolvidos a pag. '21o, do Autor da Explicação Im
parcial das Observações á Gazeta, âfc. desenrolado, c defendido. 

Por este motivo lhe rogo, queira ou transcrever no seu Jornal as 
Cartas ao Senhor Conde do Funchal, que lhe remeti por Copia, para 
que o Publico veja, se ellas saõ os elogios de S. Ex'. ; ou ao menus 
inserir esta Carla nelle, afim de se conhecer em substancia o assumpto 
dos Papeis, a que se refere o tresladado artigo da sua Correspondên
cia, e naõ se ficar intendendo, que elles eraõ os elogios do Senhor 
Conde do Funchal, de quem as minhas actuaes circunstancias me 
privaõ por hora de ser o clogiador. 

E esperando a sua condescendência ao dito respeito tenho a honra 
de ofFerecer lhe os protestos da minha estimação. 

DR. VICENTE JOZE' FEEREIRA CARDOZO DA COSTA 

S. Miguel, 5 de Fevereiro, de 1615. 





CORREIO BRAZILIENSE 
D E ABRIL, 1815. 

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

CAMOENS, c. I I . e . 14. 

POLÍTICA. 

Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

Resumo de uma Convenção entre a Gram Bretanha e 
Portugal, assignada em Vienna, aos 21 de Janeiro, de 
1815. 

P O R Q U A N T O Sua Magestade e o Principe Regente de 
Portugal, estaõ igualmente desejosos de terminar amiga
velmente, todas as duvidas que se tem levantado, relativa
mente ás partes da costa de África, com que os subditos 
da coroa de Portugal podiam legitimamente continuar o 
commercio em escravos, segundo as leys daquelle Reyno, 
e os tractados, que subsistem com Sua Magestade Britan
nica ; e porquanto vários navios, e propriedade dos dictos 
subditos de Portugal, tem sido detidos e condemnados, 
pelo allegado fundamento de serem empregados em um 
trafico illicito de escravos : e porquanto Sua Magestade 
Britannica, em ordem a dar ao seu intimo e fiel Alliado, 
o Principe Regente de Portugal, a mais inequívoca prova 
de sua amizade, e da attençaõ que presta ás reclamaçoens 
de Sua Alteza Real; e em consideração aos regulamentos, 
que ha de fazer (to be made) o Principe Regente de Por
tugal ; para evitar daqui em diante taes duvidas; deseja 
adoptar as medidas mais promptas e efficazes, e sem as 
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delongas incidentes ás formalidades ordinárias de direito, 
providenciar a uma indemnizaçaõ liberal das partes, cuja 
propriedade tenha assim sido detida, pelas duvidas sobre
dictas. 

He, portanto, concordado, que se pague em Londres a 
somma de trezentas mil libras, a qualquer pessoa que o 
Principe Regente de Portugal nomear para a receber; a 
qual somma constituirá um fundo, para ser empregado, 
sob taes regulamentos, e em tal maneira qual dirigir o 
Principe Regente de Portugal, em satisfazer as reclama
çoens de navios Portuguezes, detidos por corsários Bri
tannicos, antes do primeiro dia de Junho, 1814; pelo 
allegado fundamento de fazer um trafico illicito em escra
vos ; e que a dieta somma será considerada plena satis
facçaõ de todas reclamaçoens, que se originarem em cap
turas feitas antes do Io. dia de Junho, de 1814. 

Resumo de um Tractado entre a Gram Bretanha e Por
tugal, assignado em Vienna, aos 22 de Janeiro, de 1815. 

Havendo Sua Alteza Real, o Principe Regente de Por
tugal, pelo 10mo. artigo do tractado de Aliiança, concluído 
no Rio-de-Janeiro, aos 19 de Fevereiro, de 1810, decla
rado a sua determinação, de cooperar com Sua Magestade 
Britannica na causa da humanidade, e da justiça, adop
tando os meios mais efficazes de alcançar (bring about) 
a gradual abolição do commercio de escravos, e Sua 
Alteza Real, era conseqüência desta sua declaração, e 
desejando, de concerto com Sua Magestade Britannica e 
com as outras Potências da Europa, que tem sido induzi
das a dar o seu adjutorio neste benevolo objecto, effectuar 
nma abolição immediata do dicto trafico, nas partes da 
costa de África, que estaõ situadas ao norte da Linha ; 
Sua Majestade Britannica, e Sua Alteza Real o Principe 
Kegcnte de Portugal, igualmente annimados por ura sin-
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cero desejo de accelerar o momento, em que as bençaõs de 
uma industria pacifica, e de um commercio innocente 
possam ser animadas por toda esta extensa porção do con
tinente de África, pelo meio de a libertar dos males do 
comrnercio de escravos, concordaram entrar em um trac
tado para o dicto fim. 

He, portanto, concordado, que desde e depois da rati
ficação do presente tractado, e da publicação do mesmo, 
naÕ será licito, a algum dos subditos da coroa de Portugal 
o comprar escravos, ou fazer o commercio de escravatura 
em parte alguma da costa de África, ao Norte do Equa
dor, debaixo de pretexto algum, ou em qualquer maneira. 
Comtanto, porém, que a dieta provisão, se naõ extenda a 
aln-um navio ou navios, que se tenham despachado dos 
portos do Brazil, antes da publicação de tal ratificaçaS ; 
e comtanto qne a viagem, em que saõ empregados tal 
navio ou navios, naõ se alongue a mais de seis mezes 
depois da sobredicta publicação. 

Sua Alteza Real, o Principe Regente de Portugal, além 
disto, convém, por este instrumento, e se obriga a adoptar, 
de concerto com Sua Majestade Britannica, taes medidas, 
que possam conduzir, o melhor possivel, á efficaz execu
ção do precedente convênio, segundo a sua verdadeira 
intenção, e sentido, e Sua Majestade se obriga, de con
certo com Sua Alteza Real, a dar taes ordens, que possam 
effectivamente prevenir que se faça qualquer interrupção 
aos navios Portuguezes, dirigidos aos actuaes dominios da 
coroa de Portugal, ou aos territórios que se reclamam no 
dicto tractado de aliiança, como prtencentes á dieta 
coroa de Portugal, para o sul da linha, para os fins do 
commercio de escravos, como fica dicto, durante aquelle 
ulterior periodo em que o mesmo possa ser permittido pelas 
leys de Portugal, e conforme os tractados existentes entre 
as duas Coroas. 

Sendo o tractado de aliiança, concluído no Rio de 
3F2 
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Janeiro aos 19 de Fevereiro, de 1810, fundado em cir
cumstancias de natureza temporanea, que felizmente tem 
cessado de existir, he por este instrumento declarado nullo 
(void) em todas as suas partes, e de nenhum eífeito; sem 
prejuizo, porém, dos antigos tractados de aliiança, ami
zade e garantia, que tem por taÕ longo tempo subsistido 
entre as duas coroas, e que aqui saõ renovados, pelas duas 
Altas Partes Contractantes, e reconhecidos em plena força 
e effeito. As Altas Partes Contractantes reservam também 
para si, pelo mesmo instrumento, e se obrigam a determi
nar, por um tractado separado, o periodo em que o com
mercio em escravos cessará universalmente, e será prohi-
bido totalmente em todos os dominios de Portu"*aI; reno
vando, por este, o Principe Regente de Portugal a sua 
antiga declaração, e ajuste, de que, durante o intervalo, 
que deve passar antes que tenha effeito a tal abolição geral 
e final, naõ será licito aos subditos de Portugal comprar 
ou commerciar em escravos, em qualquer parte da costa 
d'Africa, excepto para o sul da linha, como se especefica 
no segundo artigo deste tractado; nem entrar no mesmo, 
ou permittir que se use a sua bandeira, excepto para o 
fim de supprir as possessoens transatlânticas pertencentes 
á coroa de Portugal. 

Sua Majestade Britannica concorda ao mesmo tempo em 
remitir, da data em que se promulgar a ratificação men
cionada no primeiro artigo, os ulteriores pagamentos, 
que possam entaõ ser devidos, e pagaveis á conta do em
préstimo de seis centas mil libras, feito em Londres para 
o serviço de Portugal, no anno de 1809, em conseqüência 
de uma convenção assignada aos 21 de Abril do mesmo 
anno; a qual convenção, he declarada nulla e de nenhum 
effeito, com ns condiçoens acima dietas. 

O presente tractado será ratificado, e as ratificaçoens 
trocadas no Rio-de-Janeiro, no espaço de cinco mezes, ou 
antes se posssivel (or. 
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He outrosim concordado, cjue, no caso em que os Por
tuguezes habitantes nos estabelicimentos da Coroa de 
Portugal na Costa d'AfVica se queiram retirar para outras 
das possessoens da Coroa de Portugal, ao Norte úo Equa
dor, com os negros bona fide seus domésticos ; isto se naõ 
julgará illicito, com tanto que se naõ faça a bordo de 
navios que commcrcêam em escravos ; e comtanto que 
sejam munidos de passaportes, e certidoens, segundo uma 
formula, em que se ba de concordar entre os dous go
vernos. 

NEGOCIAÇOENS NO C O N G R E S S O DE V I E N N A , S O B R E O 

C O M M E R C I O DE E S C R A V A T U R A . 

Carta de Lord Castlereagh, Plenipotenciario de S. 31. 
Britannica em Vienna, a Lord Bathurst, Secretario 
Interino dos Negócios Estrangeiros em Londres. 

Vienna, 9 de Outubro, 1814. 
M Y LORD ! Em conseqüência das ordens do Principe 

Regente, dirigi ao Principe Talleyrand a nota olficial, 
de que incluo copia. 

Julguei essencial empregar os últimos esforços, para 
trazer a França ao ponto de adoptar a medida de abolição 
immediata, antes que se entrasse nas discussoens do Con
gresso. 

Naõ tenho perdido occasiaõ de preparar favoravelmente 
os espíritos dos differentes Plenipotenciarios, para as futu
ras discussoens, e tenho tomado medidas para os supprir 
com as informaçoens necessárias, a fim de os habilitar a 
entender a questão. Sinto porém ter achado, que nem o 
ministro de Hespanha, nem o de Portugal, tem ainda 
recebido authoridade alguma de suas respectivas cortes, 
para entrar em discussão com os Ministros, que aqui se 
acham. Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) CASTLKRKAGH. 

Ao Conde Bathurst, &c. 
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Copia. 

Vienna, 8 de Outubro, 1814. 
Tendo-se representado ao Governo Britannico, que S. A. 

o Principe de Talleyrand, Secretario de Estado de S. M. 
Christianissima, tinha ultimamente soltado algumas ex
pressoens, no seguinte sentido : — " Que o Governo Fran
cez naõ objectaria á abolição immediata do commercio da 
escravatura, com tanto que pudesse justificar tal sacrifício 
como o que se suppunha involver naquella medida; por 
meio de alguma acquisiçaÕ, que se procurasse á naçao,ou 
alguma compensação, que se assegurasse aos colonos :" 

Ainda que, nada do que se passou no decurso das dis
cussoens em Mayo p . p . em Paris, sobre o objecto do 
commercio da escravatura, servia, na menor cousa, para 
apoiar similhante idea, S. A. R. o Principe Regente, sem
pre anxioso de aproveitar qualquer suggestaÕ, que lhe 
possa abrir a perspectiva de terminar, ou ainda de abre
viar este grande mal social, tem ordenado ao abaixo 
assignado, Principal Secretario de Estado dos Negócios 
Estrangeiros, que convide o Governo Francez a negociar 
para a absoluta c immediata abolição do commercio da 
escravatura, sobre as seguintes bazes; a saber: Ceder a 
Grani Bretanha á França, em plena soberania, uma ilha 
nas índias Occidentaes ; ou, se for isso mais agradável, 
adiantar a Gram Bretanha uma somma de dinheiro, para 
ser applicada pelo Governo de S. M. Christianissima a 
beneficio dos Colonos Francezes, em compensação de 
quaesquer perdas, que se supponha soffrerem, em conse
qüência de ser immediatamente abolido o commercio da 
escravatura; em vez de o ser no fim de cinco annos, como 
se estipulou no primeiro artigo addicional da paz de 
Paris. 

S. A. R. o Principe Regente terá a maior satisfacçaõ 
em fazer mais este sacrifício, da parte da naçaõ Britan
nica, aos interesses da humanidade, e aos progressos da 
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causa, que elle julga de sua ufania, naõ menos que de seu 
dever, sustentar; e S. A. R. sentirá maior prazer, se puder 
assim habilitar a S. M. Christianissima, para por em im
mediata execução as suas próprias benevolas intençoens, 
sem fazer, o que S. M. poderia aliás considerar, um inde
vido sacrifício da parte de seus subditos. 

O abaixo-assignado pede a S. A. &c. 
(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

Ao Principe de Talleyrand, &c. &c. 

Extracto. 

Vienna, 11 de Novembro, 1814. 
Tenho a honra de transmittir a resposta que recebi do 

Principe de Talleyrand, á minha proposição para a im
mediata abolição do commercio de escravatura. 

(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

Ao Conde de Bathurst, &c. &c. 

Copia. 

Vienna, 5 de Novembro, 1814. 
O abaixo-assignado Ministro de S. M. Christianissima, 

e seu Secretario de Estado, na Repartição dos Negócios 
Estrangeiros, recebeo a nota que S. E. Lord Visconde 
Castlereagh lhe fez a honra dirigir, e pela qual propõem 
uma conferência sobre a actual e immediata abolição do 
commercio da escravatura, da parte da França. 

Os sentimentos d 'El Rey relativamente a este gênero de 
trafico, lhe fazem desejar sinceramente, que a sua imme
diata abolição seja compatível com um interesse, a que 
elle deve subordinar as suas determinaçoens, com o inte
resse do seu reyno e de suas colônias. Porém o estado 
destas naõ lhe lie ainda conhecido. E até ha uma parte 
dellas de que S. M. ainda naó tomou posse. Assim, dos 
elementos, sem os quaes he impossível formar opinião 
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alguma em matéria taÕ grave, uns faltam absolutamente, 
outros haõ de ser obtidos nos portos e cidades commer
ciaes, donde tem ja sahido, ou estaõ promptas a sahir 
muitas expediçoens, contando sobre a fé do tractado de 
30 de Maio. He preciso, antes de nenhuma outra cousa, 
reunir todas as informaçoens, comparallas depois c dis-
cutillas, o que necessariamente exige tempo. Alem disto 
he preciso preparar a opinião e vencer os prejuizos, 
contra os quaes naõ ha em França, assim como ha na 
Inglaterra, o soccorro da experiência. 

He por isto que S. M. Christianissima, que se obrigou, 
está prompto a unir todos os seus esforços aos de S. M. 

Britannica, para fazer pronunciar a abolição geral deste 
trafico por todas as Potências da Christaudadp, pensa que 
he necessário limitar-se neste momento a este objecto, re
servando para si o communicar sobre a proposição contida 
na nota deS . E. Lord Visconde Castlereagh, logo que te
nham acabado as operaçoens do Congresso, e que a Fiança 
tenha obtido as informaçoens que lhe faltam, pois entaõ 
poderá a questão ser tractada, com toda a madureza que 
Tequer. 

O abaixo-assignado se lisongea com a esperança de que a 
questão será entaõ discutida com reciproca satisfacçaõ de 
ambas as Potências. 

(Assignado) O Principe de TALLEYRAND. 

A S. E. Lord Visconde Castlereagh, &c. &c. 

Carta de Lord Castlereagh a Lord Bathurst. 

Vienna, 2 de Janeiro, 1815. 
M Y L O R D ! Tenho a honra de informar a V. S. que 

dirigi a carta, de que incluo copia, aos Ministros Aus
triaco, Russiano, e Prussiano, pedindo-lhe ser admittido a 
uma audiência de seus respectivos Soberanos. 

O Imperador de Russia recebeo-me na noite seguinte, e 
tive occasiaõ de explicar a S. M. Imperial, muito ao 
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largo, os objectos de que estava encarregado, a importância 
que S. A. R. o Principe Regente lhe dava, e o modo por 
que S. M. Imperial podia melhor contribuir para o seu 
final bom successo. 

Comecei por convencer o Imperador, de que a Gram 
Bretanha naó tinha desprezado meio algum, que estivesse 
em sua maõ, para effectuar uma completa, e total abolição 
deste odioso e criminoso trafico. Que o parlamento tinha, 
ha alguns annos a esta parte, em opposiçaõ a todos os 
prejuizos e suggestoens do interesse nacional abolido ab
solutamente o trafico, em toda a extençaõ dos dominios 
Britannicos. Que além disto tinham feito um invariável 
objecto de todas as suas negociaçoens, o promover esta me
dida ; que, em conseqüência, tinham entrado em ajustes 
com a Suécia, Dinamarca, e Hollanda, para abolir imme
diatamente, este trafico ; e a França no fim der cinco annos; 
que a Fiança, depois do tractado de Paris, tinha consen
tido em o abolir immediatamente ao Norte do cabo For
moso, e que estávamos em negociação com Hespanha e 
Portugal, para o fim de libertar, sem mais demora, esta 
porçaõ de África ao menos, dos inales do commercio da 
escravatura. 

Que os nossos esforços se naõ tinham limitado a meras 
representaçoens; mas que se tinham feito offertas directas 
ede considerável valor, por ordem do Principe Regente, á 
França, á Hespanha e a Portugal, a fim de as reconciliar, 
se fosse possivel com a medida da abolição immediata. 

Tendo explicado a natureza e extençaõ dos esforços, que 
a Gram Bretanha tem leito, para effectuar este objecto, 
representei ao Imperador, que os nossos meios de sermos 
úteis estavam em grande parte exhaustos ; e que dependia 
muito mais de S. M. Imperial, e dos outros Soberanos, 
que naÕ tem colônias, o obrar agora, do que incumbia isso 
á Gram Bretanha. 

O Imperador ouvio corn muita attençaõ toda a minha 
VOL. XIV. No. 83. 3 G 
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narrat iva, e particularmente ést*i parte, em que eu traba

lhei por mostrar, que, dando-se um prazo racionavel de 

avizo, as grandes Potências da Europa naÕ somente se 

poderiam justificar, mas eram obrigadas por moralidade 

e sinceridade, a excluir de seus portos, os productos colo

niaes, de plantaçoens de dominios daquelles estado? que 

dentro de um periodo razoável recusassem adoptar o prin

cipio du abolição. Que para assim obrar he preciso ser 

de uma vez efficaz ; e fazer menos que isto, he fazer-se 

participante na falta de promessa, pelo crime c escândalo, 

a que dava occasiaõ o seu consumo de productos coloniaes; 

e de que elles se deviam supprir, em preferencia, dos 

paizes aonde a cultura naÕ éra feita com escravos nova

mente importados. 

O Imperador deo-me a segurança de seu apoio, e orde

nou ao Conde Nesselrode, que consultasse comigo sobre 

as medidas, que se deviam adoptar. 

A respeito do periodo de abolição, por que se deve instar, 

S. M. Imperial , declafrm o seu desejo, que era, se fosse 

possivel, persuadir a França a que reduzisse a menos o 

periodo de cinco annos, e que Hespanha e Portugal fossem 

instados a conformar-se com o periodo que a França fosse 

persuadida a adoptar. 

O Imperador expressou a sua satisfacçaõ, á idea de con

stituir uma Commissaõ permanente em Londres, e Paris, 

composta dos Ministros das Potências favoráveis a este 

objecto, cujo dever fosse proseguir este objecto com o pezo 

unidodeseusrespectivosGovernos, até a sua final execução. 

S. M. Imperial recebeo a minha representação toda, na 

mais benigna maneira, e me authorizou a assegurar o 

Principe Regente, de que S. A. R. podia estar persuadido, 

de que elle faria tudo quanto pudesse, para apoiar os seus 

esforços neste importante objecto. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) C A S T L E R E A G H 

Ao Conde de Bathurst &c. 
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P. S. Incluo a V. S. a copia de um ollicio, que escrevi 
a S. E. Sir Henrique Wellesley, sobre este objecto, juncto 
com o papel annexo a que me refiro. 

Carta de Lord Castlereagh a Sir Henrique Wellesley. 

Vienna, 25 de Dezembro, de 1815. 

S E N H O R , 

Tenho a honra de incluir a copia de uma nota, que dirigi 

ao Cavalheiro Labrador, sobre o objecto do commercio da 

escravatura. Tenho de significar a V. E . a vontade de S. 

A. l i . o Principe Regente, de que V. E . ponha em prac

tica os seus maiores esforços, para persuadir ao Governo 

Hespanhol a que mande immediatamente instrucçoens aos 

seus Plenipotenciarios no Congresso, conforme aos princí

pios ali estabelecidos. 

Desejaria também receber de V. E . , com a volta do 

mensageiro, uma conta exacta da situação de vossas nego

ciaçoens e ajustes com o Governo Hespanhol, na conformi

dade de algumas instrucçoens, cjue tenhaesdenovo recebido 

de Inglaterra, em resposta aos officios de V. E , 

Tenho a honra de ser, &c, 

(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

A. S. E . Sir Henrique Welles ley. 

Vienna, 25 de Dezembro, 1815. 

Lord Castlereagh, Principal Secretario de Estado dos 

Negócios Estrangeiros de S. M . Britannica, recebeo ordens 

de S. A. R. o Principe Regente, para solicitar uma audi

ência especial de Sua Magestade o para o fim de 

fazer uma representação, em nome de S. A. R. a S. M . 

o sobre o objecto do commercio de escravatura ; pelo 

que pede a S. E . se digne submetter esta roga-

tiva a S. M. o para que elle possa ser honrado com 

3 c 2 
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uma audiência para este fim. Lord Castlereagh a proveifa 
esta occasiaõ de protestar &c. 

Ao Conde N E S S E L H O D E , 

Principe M E T T E R N I C H , e 

Principe H A R D E N B E R G . 

Vienna, 27 de Dezembro, 1£]5. 

O abaixo-assignado, Principal Secretario de Estaco dos 

Negócios Estrangeiros de S. M. Britannica, tendo enten

dido do Ministro Plenipotenciario de S. M. Catholica, no 

Congresso de Vienna, que as instrucçoens de sua Corte o 

authorizavam a concordar em uma abolição immediata do 

commercio de escravatura, em todas as partes da costa 

d ' África, excepto entre o Equador, e o décimo gráo de 

latitude Norte , dentro de cujos limites se intenta permit-

tillo, sendo continuado pelo espaço de oito annos, quando 

este trafico será total e universalmente prohibido pelas leys 

de Hespanha ; julga que he necessário solicitar a imme

diata attençaõ de S. E. á natureza deste arranjamento. 

O abaixo-assignado se naõ permitte, na presente occa

siaõ, entrar nas consideraçoens, que tem iníluido a decisaõ 

do Governo Hespanhol, em assignar o extenso periodo de 

oito annos, para a discontinuaçaõ geral deste trafico. Elle 

deseja, ao presente, meramente trazer a attençaõ de S. E. 

aos limites particulares, dentro dos quaes será permittido 

aos subditos de Hespanha continuar este trafico, debaixo 

dos regulamentos propostos. Se a restricçaõ tivesse assig

nado para este fim a costa de África ao Sul da Linha, o 

abaixo-assignado naõ teria objecçaõ a fazer ; porque esta 

costa, em quanto as outras naçoens permittirem este trafico, 

deve ser exposta, por mais algum tempo, á sua devastadora 

influencia; porém o abaixo assignado se atreve a repre

sentar, que o regulamento, do modo que he annunciado, 

destruirá inteiramente as esperanças das benéficas vistas, 
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com que S. M. Catholica se resolveo a pôr restricçoens a 
este commercio. 

A Costa de África ao Norte da Linha, por uma variedade 
de circumstancias concurrentes, e pelos incessantes esforços 
da Gram Bretanha, esta ja quasi livre desta calamidade ; e 
um commercio considerável, e que vai crescendo, de na
tureza innocente, tem substituído aquelle trafico. Deve 
pois ser o objecto de todas as naçoens conservar e fomentar 
este melhorado systema de sociedade na costa do Norte. 
A França, depois do tractado de Paris, como se pode ver 
pela conrespondencia, tem, com estas benéficas vistas, pro-
hibido totalmente o trafico ao Norte de Cabo Formoso ; e 
Portugal tem declarado a sua intenção, de entrar em um 
arranjamento para a immediata abolição ao Norte da Li
nha : isto fará com que mais da metade da África seja um 
sanctuario ou refugio contra os negociantes em escravos, 
se S. M. Catholica, por uma alteração do proposto regu
lamento, se unir ás outras Potências, que, posto que nao 
concordes na questão da abolição immediata, todas con
correm na benevola politica de proteger esta porçaõ da 
África, contra o restabelicimento de um commercio, que 
deve ao mesmo tempo impedir a sua população, e os seus 
progressos para a industria e civilização. 

O abaixo-assignado se persuade de que S. M. Catholica 
terá tanto menos hesitação em limitar o trafico para o sul 
da linha, quanto o espaço he ali mais amplo para os pro
vimentos que os subditos, da Coroa de Hespanha estaõ na 
practica de tirar da população de África. 

O abaixo assignado tem a honra, &c. 

(Assignado) CASTLEREAGH. 

A. S. E . o Cavalleiro Labrador, &c. &c. 

(Continuar-se-ha.) 
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INGLATERRA. 

Documentos apresentados a casa dos Communs, sobre as 

neqociaçoens com Bonaparte, para a abdicação dus 

coroas da França e Itália ; e communicados á casa dos 
Lords, cm 6 de Abril, 1815. 

(N° . 1.) 

O Visconde Castlereagh ao Conde Bathurst. 

Paris, 13 de Abril, de 1814. 

M Y L o n n ! Cheguei aqui no dia 10, de tarde. 

T ive a satisfacçaõ de achar que as participaçoens dos 

grandes e felizes acontecimentos que haõ occorriilo desde 

os meos últimos ollicios de Dijon, haõ para ahi sido regu

larmente remettidas pelo Visconde Cathcart e por Sir 

Chalés Stewart. 

O muito que ha que fazer, logo que se he chegado, deve 

desculpar-me a V. S., de accrescentar pouco á abundância 

de importante e interessante matéria, que V- S. encontrará 

descripta nos vários Jornaes, sobre o progresso da feliz 

mudança que se ba effeituado. Limifar-me-hei, portanto, 

na occ;isi;iõ presente, a contar o que se tem passado a res

peito do futuro destino ; e estabelecimento de Napoleaõ e 

sua familia. 

V . S. ja foi informado, por Lord Cathcart, do Acto de 

Abdicação, passado por Bonaparte em 4 do corrente, e da 

segurança que lhe deo o Imperador da Russia, e o Governo 

Provisional de França, de uma pensaõ de seis milhoens de 

francos e de um asylo seguro na Ilha do Elba. O acto 

em questão foi depositado nas maõs de Monsieur de Cau-

laincourt, e dos Marchaes Ney c Macdonald, para ser en

tregue logo que os Alliados de sua parte houverem dado o 

devido cumprimento ás estipulaçoens relativas ao arranjo 

proposto. Estas pessoas também estavam authorisadas 

para convir em um armistício, c para determinar uma linlia 

de demarcação que satisfaça os Alliados, e que, no meio 

tempo, previna a desnecessária effusaõ de sangue. 
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Quando cheguei achei este arranjo a ponto de se execu
tar. Havia-se discutido uma convenção, e, de facto, seria 
assignada na quelle dia, pelo Ministro Russiano, se naõ 
fosse annunciada a vinda dos Ministros Alliados. Os mo
tivos, para se accelerar a immediata conclusão deste acto, 
eram a inconveniência, senaõ o perigo, de Buonaparte 
permanecer em Fontainbleau, rodeado de tropas, que 
ainda, em grão considerável, lhe permaneciam fieis, o 
receio de intrigas no exercito e na capital, e a importância 
que boa parte dos officiaes davam a fazer-se algum ar
ranjo favorável ao seu chefe, em satisfacçaõ de sua honra 
pessoal, antes de se apartarem delle. 

Na noite da minha chegada, os quatro Ministros tiveram 
uma conferência com o Principe de Benevento, sobre o 
sujeilodaconvençaõ proposta, na qual eu declarei as minhas 
objecçoens, desejando, ao mesmo tempo, que se entendesse 
que eu naõ insistia entaõ nellas, a risco da trauquillidade 
interna da França, nem em opposiçaõ ao que se devia, 
em boa fe, á segurança dada pela Russia, na urgência da 
occasiaõ. 

O Principe de Benevento admittio o pezo de muitas das 
objecçoens expostas ; porem disse, que considerava como 
objecto de primeira importância para o Governo Provisio
nal, evitar tudo quanto pudesse assumir o caracter de uma 
guerra civil, ainda por mui pouco tempo :—Que também 
achava uma similhante medida essencial, para fazer passar 
o exercito em tempra tal, que se pudesse fazer uso delle. 
A' vista destas declaraçoens, e do Conde de Nesselrode 
dizer, que o Imperador seo amo tinha achado, que era 
necessário, na ausência dos Alliados, obrar o que mais con-
vicsse, assim em nome delles como em seo próprio, naõ fiz 
mais opposiçaõ ao principio da medida, suggerindo so
mente algumas mudanças particulares. Mostrei, todavia, 
o meo desejo de recusar, da parte da minha Corte, ser mais 
do que uma parte accessoria ao tractado, e declarei que o 
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acto de accessaõ, da parte da Grani Bretanha, naõ se exten-
deria além dos arranjamentos territoriaes, propostos no trac
tado. As minhas objecçoens a concorrermos nós desneces
sariamente nas formalidades, particularmente no reconhe
cimento do titulo de Napoleaõ nas presentes circunstan
cias, fôram consideradas perfeitamente razoáveis; e a°-ora 
remetto inclusos o protocolo e nota, por onde se verá até 
que ponto tomei sobre mim a approvaçaõ da parte da mi
nha Corte. 

A suggestaõ minha, o reconhecimento dos titulos Impe
riaes na familia, foi lemitado as suas respectivas vidas; para 
o que havia precedente no caso do Rey de Polônia, quando 
veio a ser Elector de Saxonia. 

Pelo que respeita os arranjos a favor da Imperatriz, naó 
só naõ puz objecçaõ, mas antes me pareceram bem, em 
attençaõ ao distincto sacrifício de sentimentos domésticos, 
que o Imperador da Áustria estava fazendo á causa da 
Europa. Bem desejara eu substituir outra parte em vez 
de Elba para o retiro de Napoleaõ; porem naõ havia ne
nhuma disponível, e com a qualidade de segurança, em 
que elle insistia, a que naõ oceuressem as mesmas objecço
ens ; e também naõ me pareceo aconselhável a alternativa, 
que M. de Caulaincourt me assegurou, que Buonaparte 
mencionara repetidas vezes, isto he, um asylo em Ingla
terra . 

Na mesma noite os Ministros Alliados fizeram uma 
conferência com Mr. de Caulaincourt e os marechaes, á 
qual eu assisti. O tractado passou e foi aprovado com 
emendas, foi ao depois assignado e ratificado, e Buona
parte ha de commeçar a sua ida para o Sul á manhaã ou 

depois. 
(Assignado) CASTLEREAGH. 

Conde Bathurst, &c. &c. 
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Protocolo.—(Primeiro Incluso, N°. 1.) 

Paris, 10 de Abril , de 1814. 

Os Plenipotenciarios de S. M. o Imperador Napo leaõ , 

e os das Potências Alliadas, liaveudo-se ajunetado hoje, 

concordaram nos Artigos d>> Trac tado , que fixa os a r ran

jamentos relativos ao Imperador Napoleaõ e sua familia. 

Lord Castlereagh, Ministro de S. M . Britannica, decla

rou que a Inglaterra naõ podia entrar como parte do dicto 

Tractado, mas prometteo apresentar o Acto da Acccssaõ 

da sua Corte, com a menor demora, pelo que respeita a 

livre possessão e pacifica disfruetaçaõ cm tod i a Soberania 

da Ilha de Elba , e dos Ducados de Pa rma , Placencia, e 

Guastalla. Lord Castlereagh também prometteo dar os 

passaportes e seguranças necessárias para a viagem. 

Os Plenipotenciarios de S. M. o Imperador Napoleaõ , 

havendo insistido em que sejam concedidos a S. M. a I m 

peratriz Maria Luiza , em toda a propr iedade, dous mi-

llioens de renda annual, para ella e seus herdeiros, que 

seraõ pagos dos fundos collocados pelo Imperador, ou 

seja no livro mestre, ou no Banco de França, ou nas 

acçoens des Forets, ou de qualquer outro modo, e os 

quaes S. M. abandona á Coroa. 

Os Plenipotencsarios das Cortes Alliadas declararam, 

que, havendo o Governo Provisional de França recusado 

tomar sobre si esta determinação, as suas Cortes se obri

gavam a empregar os seus bons officios para com o novo 

Soberano da França, para que esta dotação seja concedida 

a S. M. a Imperatriz Maria Luiza. 

Convieram depois os Plenipotenciarios das Potências 

Alliadas em que o Governo Provisional de França deveria 

entregar aos Plenipotenciarios de S. M. o Imperador 

Napoleaõ, uma Declaração, contendo a sua adhesaõ e 

garantia plena c inteira das estipulaçoens do dicto T rac 

tado que dizem respeito á França . 

Paris, 10 de Abril, de 1814. 

VOL. X I V . N o . 83 . 3 H 
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(Segundo Incluso, cm N. \.) 

Paris, 11 de Abril, de 1814. 
Lord Castlereagh, encarregando-se da parte do seu 

Governo, de um Acto de Accessaõ ao Tractado assignado 
hoje, no que respeita a possessão em Soberania da Ilha de 
Elba, e também dos Ducados de Parma e Placencia, e 
Guastalla, pede que se entenda que o Acto em questão 
ha de, segundo o costume do Governo Britannico, ser um 
Acto que ligue S. M. Britannica em respeito aos seus 
próprios Actos, mas naõ em respeito aos actos de terceiras 
partes. 

IS: 2. 

SS. MM. o Imperador de Áustria, o Imperador de todas 
as Russias, e o Rej* de Prússia, estipulando em seus nomes, 
e em nome de todos os seus Alliados, de uma parte, e 
S. M. o Imperador Napoleaõ, de outra, tendo nomeado 
por seus Plenipotenciarios, a saber :—S. M. o Imperador 
de Áustria, S. M. o Principe de Metternich, & c , S. M. 
o Imperador de Todas as Russias, M. o Conde de Nes
selrode, & c , e S. M. o Rey de Prússia, M. o Baraõ de 
Hardenberg, & c , c S. M. o Imperador Napoleaõ, M. de 
Caulaincourt, Duque de Vicença, &c, M. o Marechal 
Ney, Principe de Moskwa, & c , e M. o Marechal Mac-
donald, Duque de Tarento, & c , os Plenipotenciarios 
acima nomeados, depois de terem procedido á troca dos 
seus respectivos Plenos-Poderes, convieram nos artigos 

seguintes. 
(Seguia-sc aqui o tractado, como nós copiamos, no 

vol. xii. p. 830.) 
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N°. 3 . 

O Visconde de Castlereagh ao Conde Bathurst. 

Par is , 27 de Abri l , de 1814. 

M Y L O R D ! Tenho a honra de transmittir a V. S. nm 

acto que hoje aqui executei, contendo a accessaõ da Gram 

Bretanha a certas pirtes do tractado ultimamente con

cluído, relativo a familia e pessoa de Napoleaõ Buona

parte. 
Sou, com grande verdade, e respeito, &c. 

(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

O Conde Bathurst, &c. &c . 

(Incluso, N°. 3.) 

Como querque Suas Imperiaes e Reaes Magestades, o 

Imperador de Áustria, Rey de Hungr ia e Bohemia, o 

Imperrdor de Todas as Russias, e o R e y de Prússia, 

tenham entrado em um Trac tado , concluído em Paris , em 

11 de Abril, do presente anno, para o fim de conceder-se, 

pelos respectivos períodos que no dicto Tractado saõ men

cionados, á pessoa e familia de Napoleaõ Buonaparte, a 

possessão em Soberania, da I lha de E lba , e dos Ducados 

de Parma, Placencia, e Guastalla, e para outros fins ; e o 

dicto Tractado tenha sido communicado ao Principe R e 

gente do Reyno Unido da Gram Bretanha e I r landa, 

pelos Ministros de SS. M M . Imperiaes e Reaes, o Impe

rador de Áustria, Rey de Hungria e Bohemia, o Impe

rador de Todas as Russias, e o Rey de Prúss ia ; os quaes, 

em nome de seus respectivos Soberanos, haõ junctamente 

convidado o Principe Regente para acceder ao mesmo, 

em nome e da parte de S. M . 

Sua Alteza Real o Principe Regente, tendo inteiro 

conhecimento do contheudo do dicto Tractado, accede ao 

mesmo, em nome, e da parte de Sua Magestade, em quanto 

respeita as estipulaçoens relativas á possessão em Soberania 

3 H 2 
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da Ilha de Elba, e também dos Ducados de Parma, Pla-
cencia, e Guastalla. Porem, S .A .R . naÕ será conside
rado por este acto de accessaõ, como tendo vindo a ser 
parte, em nome de S. M. a algumas outras provisoens e 
estipulaçoens contidas nelle. 

Dado debaixo de minha maõ, e sello, em Paris, aos 27 
dias de Abril, do anno de Nosso Senhor, de mil e oito
centos e quatorze. 

Por ordem de Sua Alteza Real o Principe Regente, 
obrando em nome e da parte de Sua Magestade. 

(Assignado) CASTLEREAGH. 

FRANÇA. 

Falia do Príncipe Archichanceller ao Imperador, em 
nome dos Ministros de Estado. 

SENHOR ! O Ministros de V. M. vem offerecer-vos os 
seus mais respeitosos parabéns. Quando todos os cora
çoens sentem o desejo de manifestar a sua admiração e 
alegria, julgamos que era do nosso dever introduzir as 
nossas opinioens, e as expressoens de nossos sentimentos, 
na falia que temos a honra de vos apresentar. 

Digne-se V. M. de acceitar esta homenagem dos seus 
fieis servos, servos tam rigorosamente provados, mas que 
agora saõ completamente recompensados pela vossa pre
sença, e por todas as esperanças que ella traz comsigo. 

Falia dos Ministros. 
SENHon! A Providencia que vigia sobre os nossos 

destinos abrio a V. M. o caminho para o throno a que 
iodeis elevado pela livre escolha do povo c pela gratidão 
nacional. Torna a pátria a alçar a frente majestosa, e 
saúda, pela segunda vez, o Principe que desthronisou a 
anarchia, e cuja existência so pode consolidar as nossas 
instituiçoens liberaes. 
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A mais justa das revoluçoens, a que restitue ao homem 
a sua dignidade e direitos politicos, ba expulsado do 
throno a raça dos Bourbons. Passados vinte e cinco 
annos de calamidades da guerra, todos os esforços dos 
estrangeiros naõ tem podido acordar os affectos que já 
eram extinetos ou inteiramente desconhecidos. Os inte
resses de uns poucos fôram sacrificados aos da naçaõ ; os 
decretos do fado estaó cumpridos. A causa do povo, o 
único direito legitimo, triuinphou. V. M. acha-se resti
tuido aos desejos dos Francezes, tendo retomado as rédeas 
do Governo no meio das bençaõs do seu povo, e do seu 
exercito. A França, Senhor, tem por garantia a sua 
vontade, e os seus mais caros interesses. Também tem as 
expressoens de V. M. aos ajunetamentos, que acudiaiu a 
vos na vossa jornada. 

Os Bourbons naõ tem esquecido coiza alguma ; as suas 
promessas foram quebradas, as de V. M. haõ de conservar-
se invioláveis. V. M. ha de so lembrar-se dos serviços 
feitos á naçaÕ, e hade provar que, aos seus olhos e no seu 
coração, quaesquer que tenham sido as opinioens e exas
peração das partes, todos os cidadãos saõ os mesmos 
diante de vos, como o saõ diante da ley. V. M. também 
ba de esquecer que fomos senhores das naçoens que nos 
rodeam. Este nobre sentimento augmenta o valor da glo
ria já adquirida. V. M. ha prescrevido a seus Ministros 
a vereda que haõ de seguir ; tem aniiunciado á naçaõ as 
máximas porque deseja que seja governada para o futuro. 
Naõ haveremos de ter guerra estrangeira, se naõ fôr para 
repellir aggressaõ injusta; naõ haverá reacçaÕ interna, 
nem actos arbitrários. Segurança pessoal, protecçaõ da 
propriedade, e livre exposição do pensamento, saõ os 
principios que V. M. nos afiança. Felizes, Senhor, da
quelles que saÕ chamados para cooperar em tam sublimes 
actos. Taes benefícios grangear-vos-haó na posteridade, 
quando já naõ houver adulaçaõ, o titulo de Pay do povo. 
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Este será garantido aos vossos filhos pelo augusto herdeiro 
de V. M., que brevemente será coroado. 

(Assignados) C A M B A C E R E S . 

O Duque de G A E T A . 

O Duque de BASSANO. 

O Duque de OTRANTO. 

M O L I E N . 

C A U L I N C O U R T , Duque de Vicenza. 
C A R N O T . 

O Principe de ECKMUHL. 

Resposta de Sua Magestade. 

Os sentimentos que expressais saõ os meus próprios :•— 

Tudo á naçaõ, e tudo pela França, he a minha divisa. 

(Tout a Ia nation, e (out pour Ia France.) Eu e a minha 

familia, a quem este grande povo levantou ao throno da 

França, aonde a tem sustentado a despeito das tormentas 

e vicissitudes politicas, desejamos, e merecemos estes 

titulos, nem pertendemos haver outros." 

Extracto do Registro das Deliberaçoens do Conselho de 

Estado, na Sessaõ de 25 de Março, de 1815. 

O Conselho de Estado, reassumindo suas funcçoens, con

sidera-se na obrigação de declarar os principios, que con

stituem a regra de suas opinioens e de seu comportamento. 

A Soberania reside no Povo, que he a única fonte de 

poder legitimo. 

Em Julho de 1789 reconquistou a naçaõ os seus direi

tos, que muito tempo havia que andavam usurpados, ou 

desattendidos. 

A Assemblea Nacional abolio a Monarchia Feudal, e 

estabeleceo um Governo Constitucional e Representativo. 

A resistência dos Bourbons á vontade do povo foi a 

causa da sua queda e banimento do território Francez. 
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Duas vezes o Povo, figurando por seus Representantes, 

consagrou pelos seus votos as novas formas do Governo. 

No anno S, Buonaparte, já coroado pela victoria, foi 

elevado ao Governo pelo assenso da naçaõ. A Consti

tuição creou a Magistratura Consular. 

O Senatus Consultum de 16 de Thermidor , do anno 10, 

nomeou Buonaparte Cônsul vitalício. 

O Senatus Consultum, de 28 de Floreal, do anno 12, 

conferio a Napoleaõ a dignidade hereditária, e fella here

ditária na sua familia. 

Estes tres actos solemnes foram submettidos áaccei taçaõ 

do povo, que os consagrou por perto de quatro milhoens 

de votos. 

Foi assim que durante 22 annos cessaram os Bourbons 

de reynar em França. J á aqui naõ eram lembrados, e 

eram estranhos ás nossas leys, ás nossas instituiçoens, aos 

nossos costumes, e a nossa gloria. A geração presente 

apenas os conhecia pela lembrança da guerra estrangeira 

que elles haviam excitado contra a pátria, e pelas dissen-

soens intestinas a que haviam dado causa. 

Em 1814 foi a França invadida por exércitos inimigos, 

e a capital occupada. Estrangeiros crearam um preten

dido Governo Provisional. Ajunctaram uma minoridade 

de Senadores, e compelliram-a, contra o seu encargo, e 

contra sua vontade, e destruir a Constituição existente, e 

derribar o Throno Imperial , e a tornar a chamar a familia 

dos Bourbons. 

O Senado, que tinha sido instituído só a fim de pre

servar a Constituição do Impér io , reconheceo que naõ 

tinha poder para fazer uma mudança. Decretou, que o 

plano de Constituição que havia preparado, fosse submet-

tido a acceitaçaõ do povo Francez, e que Luiz Stanislau 

Xavier fosse proclamado Rey de França logo que 

tivesse acceitado a Constituição, e jurado observalla e 

fazella observar. 
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A abdicação do Imperador foi unicamente o resultado 
da infeliz situação, a que a França e o Imperador tinham 
sido reduzidos, pelos acontecimentos da guerra, pela trai
ção, e pela occupaçaõ da capital. A abdicação naõ teve 
outro objecto mais do que evitar uma guerra civil, e a 
effusaõ do sangue Francez. Aquelle acto, naõ havendo 
sido consagrado pela vontade do povo, naõ podia destruir 
o contracto solemne feito entre a naçaõ e o Imperador ; e 
ainda quando Napoleaõ tivesse abdicado pessoalmente a 
coroa, uaõ podia sacrificar os direitos de seu filho, cha
mado para reynar depois delle. 

No meio tempo foi um Bourbon nomeado Tenente-
general do Reyno, e assumio as rédeas do Governo. 

Luiz Stanislau Xavier cliegou a França, fez a sua 
entrada na capital, e tomou posse do throno, conforme a 
ordem estabelecida na antiga monarchia feudal. 

Naõ acceitou a Constituição decretada pelo Senado, e 
naõ jurou observalla e fazella observar; nem foi submet-
ticía a acceitaçaõ da naçaõ. O povo, subjugado pela pre
sença de exércitos estrangeiros, naõ podia expressar a sua 
vontade livre nem validamente. Debaixo da protecçaõ 
destes exércitos, e depois de haver agradecido a ura Prin
cipe estrangeiro pelo ter elevado ao throno, Luiz Stanislao 
Xavier datou o primeiro acto da sua authoridade do anno 
19 do seu reynado ; declarando por este modo, que os 
actos, que haviam emanado da vontade do povo somente, 
eram o fructo de uma longa rebelião. Voluntariamente, 
e em livre exercicio da sua authoridade real, concedeo 
uma Carta Constitucional, chamada uma Ordenação de 
Reforma; e, como única sancçaõ, a mandou ler na pre
sença de um novo Corpo, que elle havia creado, e de 
unia Assemblea de Deputados, que naÕ eram livres, que a 
naõ acceitaram, que naõ possuíam character porque tives
sem authoridade para consentir naquella mudança ; e dos 
quaes dous quintos uaõ tinham mesmo character de repre
sentantes. 
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Todos estes actos foram portanto illegaes; feitos na 

presença de exércitos inimigos, e debaixo de dominio 

estrangeiro, saõ meramente obra da violência, saõ essen

cialmente nullos, e injuriosos á honra nacional, ú liberdade, 

e aos direitos do povo. 

Os actos de adhesaõ de individuos, e de fucccionarios 

públicos sem authoridade, nem podem haver abrogado, 

nem supprido o consentimento (Io povo, expressado por 

votos solemnemenfe requeridos, o legalmente proferidos. 

Se estes actos de adhesaõ, e igualmente juramentos, 

pudessem ser obrigatórios para aquelles que os fizeram, 

deixam de o ser quando o Governo, que os recebeo, ja naõ 

existe. 

O comportamento dos cidadãos, que, debaixo daquelle 

Governo, serviram o Estado, naõ pode ser vituperado. 

Antes saõ dignos de louvor, os que se aproveitaram de sua 

situação, para defender os interesses nacionaes, c oppor-se 

ao espirito de rcacçaÕ e contra-revoluçaõ, que devorava a 

França. 

Os mesmos Bourbons violaram suas promessas; favorece

ram as pretensoens da nobreza que lhe foi fiel; aboliram as 

rendas da propriedade nacional de toda origem; prepararam 

o restabelecimento dos direitos feudaes e dizimos; ameaça

ram quanto era de existência moderna ; declararam guerra 

a todas as opinioens liberaes; atacaram quantas institui

çoens a França havia adquirido a custo do seu sangue, 

preferindo humilhar a naçaõ a unir-se a sua gloria ; des

pojaram a Legiaõ de Honra de suas doaçoens e direitos 

politicos; carregaram-a de insígnias com intento de a 

aviltar; privaram o exercito e os valentes soldados de 

seus soldos, de suas graduaçoens, e de suas honras, para 

as darem a emigrados, e a chefes revolucionários; deseja-

javam finalmente reynar e opprimir o povo pelos emi

grados. 

A França sentida desta humilhação, e infortúnios, naõ 
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cessava de bradar pelo seu governo nacional, pela dynas-
iia unida aos seus novos interesses, e ás suas novas insti
tuiçoens. 

Quando o Imperador se aproximava da capital, em vaõ 
desejaram os Bourbons, por meio de repentinas leys, e 
tardios juramentos de sua carta constitucional, reparar os 
ultrajes feitos á naçaÕ e ao exercito. O periodo da illusaõ 
estava acabado ; a confiança tinha-se alienado para sem
pre. Naõ se extendeo um so braço em sua defensa, a 
naçaõ e o exercito correram ao encontro do seu libertador. 

O Imperador, ao subir ao throno, a que o povo o havia 
elevado, restitue á naçaÓ os seus direitos mais sagrados. 
So põem em força os decretos das Assembléas Represen
tantes, sanecionadas pela n?çaõ ; volta a reynar pelo 
único principio de legitimidade, que a França tem reco
nhecido, e consagrado durante 25 annos, e a que todas as 
authoridades estavam ligadas por juramentos, de que so a 
vontade do povo podia desligallos. 

O Imperador be novamente chamado a garantir por 
meio de instituiçoens (e já elle se obrigou a fazello assim 
em suas proclamaçoens á naçaõ, e ao exercito) todos os 
principios liberaes, liberdade individual, e igualdade de 
direitos, a liberdade da imprensa, e a abolição da censura, 
a liberdade das opinioens religiosas, a imposição dus taxas, 
e formação das leys pelos representantes do povo, elegidos 
legalmente, a propriedade nacional de toda natureza, a 
independência e immutabilidade dos tribunaes, a respon
sabilidade dos ministros, e de todos os agentes do poder. 

Para melhor se consagrarem os direitos e as obrigaçoens 
do povo e do monarcha, hao-se de rever as instituiçoens 
nacionaes em uma Grande Assembea de Representantes, já 
annunciada pelo Imperador. 

Até se ajunctar aquella Grande Assemblea Represen-
tante, o Imperador exercerá, e fará que se execute, con
forme as instituiçoens e leys existentes, a autoridade que 
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lhe foi delegada, de que elle naõ podia ser privado, que 
elle naõ podia abdicar sem o consentimento da naçaõ, e 
que a vontade e interesse geral da naçaÕ Franceza fazem 
do seu dever reassumir. 

(Assignados) O Conde Defermon, o Conde Regnaud 
de Saint Jean d'Angely, o Conde Boulay, 
o Conde Andrcossy, o Conde Daru, o 
Conde Thibaudeau, o Conde Maret, o 
Baraõ de Pomereuil, o Conde Najac, o 
Conde Jolli vet, o Conde Berthier, o Conde 
Miot, o Conde Duchatel, o Conde Dumas, 
o Conde Dulauloy, o Conde Pelet de Ia 
Lozere, o Conde Français, o Conde de 
Lascazes, o Baraõ Costaz, o Baraõ Mar-
chant, o Conde Jauberf, o Baraõ Belle-
ville, o Baraõ de Alphonse, o Baraõ Felix, 
o Baraõ Merlet, Charles Maillard,Gasson, 
o Conde Delaborde, o Baraõ Finot, o 
Baraõ Janct, o Baraõ de Preval, o Baraõ 
Falm,'o Baraó Champy, C. D. Lacuce, 
o BaraÕ Freville, o Baraõ Pelet, o Conde 
de Bondy, o Cavalheiro Bruyere. 

Resposta de S. M, 

Os Principes saõ os primeiros Cidadãos do Estado. 
A sua authoridade he mais ou menos extensa segundo os 
interesses das naçoens que elles governam. A Soberania 
mesmo he hereditária; porque os interesses do povo assim 
o requerem. Naõ conheço legitimidade, que naõ parta 
destes principios. 

"Tenho renunciado a idea do Grande Império, de que, 
no espaço de 15 annos, havia apenas assentado as bazes. 
(.Vai renoncé aux idées du Grand Empire, dont, depuis 
quinze ans, je ne avois encore que pose les bases.)-— 
ITagora era diante a felicidade e a consolidação do Im-
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pcrio Francez haõ de ser o objecto de todos os meus pen
samentos. 

Falia do Tribunal de Cassação a S. M. 

(Extrahida do Registro da Deliberação do Tribunal de Cassação, de 
25 de Março, de 1815.) 

O Tribunal de Cassação, congregado em conseqüência 
de uma convocação extraordinária, votou unanimemente a 
seguinte falia a S. M. o Imperador : — 

S E N H O R ! Agora que, so pela ascendência do vosso 
nome, e poder do vosso character, haveis coroado a mais 
pasrr.osa e mais gloriosa dus emprezas, que no rápido pro
gresso que vos restituio á França, á vossa capital, e ao 
vosso throno, so tendes recebido volos, acclamaçoens, c 
testemunhos de arnor e confiança, naÕ podem cono-ratula-
çoens ordinárias expressar a nossa admiração de um acon
tecimento tam grande e tam feliz. 

A profissão dos sentimentos, com que o vosso Tribunal 
de Cassação vos rende a sua homenagem, so pode ser 
neste momento a profissão dos principios, que se gloria de 
proclamar, saudando-vos como o único, o verdadeiro e 
legitimo Soberano do Império. 

Esla soberania instituiria pela naçaõ, e para seu bene
ficio, foi-vos conferida pelo seu desejo, quando ella vos 
chamou para um throno vago e abdicado. 

Este desejo nacional acaba de manifestar-se outra vez 
com igual unanimidade, e mais energia ; em Ioda parte 
tem havido uma emoçaõ dos coraçoens sem violência, sem 
constrangimento; porque todos se haõ posto da vossa 
parte por uma emoçaõ espontânea, voluntária, e sem ser 
infiuida. Poderá, pois, duvidar-se da legitimidade da 
vossa soberania, quando he fundada na base indestructivel 
da livre vontade do povo Francez ? 

Oxa lá que se esqueçam para sempre aquelles dias de 
um interregno preparado pela traição, estabelecido por 
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força estrangeira, e que a naçaõ era entaõ obrigada a sof
frer. Esqueçam-se para sempre os dias, que fizeram per
der á França a sua atitude gloriosa, a sua força, a sua 
independência, e o fructo de 25 annos de trabalhos, e de 
triumphos. 

Naõ, a naçaõ naõ podia ligar-se neste curto intervallo, 
ainda que extenso fosse em demasia—naó, os vossos direi
tos naõ podiam ser destruídos, a legitimidade do vosso 
governo naõ podia ser mudada, porque o povo naõ estava 
livre, e naõ fôra mesmo consultado ; porque todas as 
authoridades estavam escravisadas, porque uma naçaó 
está opprimida, quando naõ pode mover-se, senaõ debaixo 
da influencia de uma força estrangeira, e porque, desde o 
primeiro raio de liberdade, que a vossa presença lhe resti-
tuio, a naçaõ inteira se tornou a declarar por vos. 

Ah J que chefe he mais digno de uma naçaõ livre e 
generosa, do que aquelle que reconhece que os reys saõ 
feitos para o povo, e naõ o povo para os reys, que so quer 
reynar com uma constituição estabelecida para o inte
resse, e acceitada pela vontade da naçaõ, que so quer 
governar segundo as leys, e manter igual e indistineta-
mente os direitos de todos. 

Senhor, estes principios haõ de durar para sempre. Os 
progressos das ideas deste século, daquellas ideas que se 
intentava suffocar, so tem servido de os pôr mais claros ; 
a ignorância e o prejuizo desappareceram diande delles, 
c V. M. ha adquirido direitos immutaveis á gratidão, 
naÕ so da França, mas de todas as naçoens civiliza
das, por lhes haver salvado a subversão de seus direitos, e 
o movimento retrogado da razaõ universal. 

O vosso Tribunal de Cassação, limitado por seus aítri-
butos a manter a execução das leys, julgou, naÕ obstante, 
que, nestas grandes circumstancias, a breve exposição dos 
principios de que está penetrado, era necessária, porque 
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elles contem a garantia do seu respeito, do seu amor, e da 
sua fidelidade. 

(Seguem-se as assignaturas.) 

Resposta de S. M. 
Nos primeiros tempos da monarchia Franceza tribus 

guerreiras se apoderaram da Gallia. A Soberania, sem 
duvida, foi organisada para o interesse dos Gallos, que 
eram entaõ escravos e naõ tinham direitos politicos, porem 
era para o interesse das catervas conquistadoras. Por
tanto, nunca foi verdade dizer-se, em periodo algum da 
historia, em alguma naçnõ, que o povo existia para os 
Reys ; em toda a parte ha sido máxima sagrada, que os 
Reys existem unicamente para o povo. Uma dynastia 
creada debaixo das oircumstandas, que tem creado tantos 
interesses novos, tendo interesse em manter todos os di' 
reitos e propriedade existentes, he a única que pode ser 
natural e legitima ; e que possue confiança e força, os 
dois principaes characteristicos de todo governo. 

Também ha uma Falia do Tnbunal des Comptes, que 
diz:— 

Foi pela segunda vez que o departamento do Var vio o 
libertador da nossa pátria desembarcar em suas costas. V. 
M. chamado do Egypto pela Providencia, supprimio, e 
annihilou todas as facçcens, ajunctou os elementos da or
dem social, que estavam confundidos, re-edificou o grande 
edifício, e a França, levanlando-se de suas ruínas, collo-
cou-se na primeira ordem das naçoens da Europa. Foi 
entaõ, que o povo agradecido o escolheo por seo Governa-
dor. Foi entaõ que se formou entre a naçaõ, e o seo So
berano, um compacto, que nenhum poder seria capaz de 
desfazer. Aquella traição imprevista, e as desgraças que 
foram a conseqüência necessária da traição paralysaram os 
esforços de V. M., sem abaterem a sua coragem. Outra 
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vez a França foi privada da única maoque a podia salvar. 
Ah! nos últimos onze mezes tem podido avaliar a grandeza 
da sua perda. A propriedade ameaçada, ódio mal eucu-
berto, promessas violadas, novas violaçoens já executadas, 
grande numero de outras já preparadas, frouxidaõ dentro, 
humilhação fora, a gloria nacional coberta com um veo 
fúnebre, tal era a pintura da França, que dias antes fôra a 
honra da Europa. 

A grande alma de V. M. foi movida, a esperança da 
nossa salvação foi de novo exposta á sorte de tempestades. 
Tornastes vos a visitar o nosso abençoado paiz, e a pátria 
ficou salva. 

O Soberano que ella escolheo, e seos descendentes, per
tencera á naçaõ, que o tornou a ganhar por seos votos. 
Possa V. M. disfruetar por longos annos a felicidade que 
ha de derramar por toda a França;, &c. &c. 

Resposta de S. M. 

O que distingue principalmente o Throno Imperial he, 
que elle foi levantado pela naçaõ; que he, consequente
mente, natural, e garante todos os interesses. Este he o 
verdadeiro caracter da sua legitimidade. O interesse Im
perial he consolidar tudo o que existe, e tudo o quese tem 
feito na França durante 25 annos de revolução. Abraça 
todos os interesses da naçaõ, e sobre tudo, os interesses da 
gloria nacional, que naõ hc o menos. 

(Uma Falia do Tribunal Imperial de Paris felicita fer
vorosamente o Imperador, uo mesmo tora que a primeira 
Falia, e diz:—) 

O desejo da naçaõ he o único fundamento legitimo de 
um Throno, e so elle o pode fazer e9tavel. Este desejo 
col locou a V. M. sobre o Throno: a força do estrangeiro 
restriugio-o, porem naÕ pôde aanihilallo. Elle he para 
V. M. um penhor da nossa devoção, para a naçaõ a ga
rantia dos seos direitos mais preciosos, 
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Senhor—a protecçaõ de nossos interesses, o tornardes 
sagrado o direito de publicar os pensamentos, o estabele
cimento da liberdade, a consolidação da gloria nacional, 
saÕ os benefícios que o povo Francez ha de dever a V. M. 
Este ba de corresponder-vos com o seo amor; e a felici
dade da grande naçaõ, agora estabelecida por V. M. com 
a concurrencia de seos representantes, sobre bases firmes 
ha de ser a obra mais gloriosa do Monarcha que nos he 
restituido. 

Resposta de S. M. 

Tudo quanto entrou com os exércitos estrangeiros—-
tudo quanto se fez sem a naçaõ ser consultada, he nullo. 
Os Tribunaes de Grenoble e de Lyons, e todos os tribu
naes de justiça que encontrei, quando o successo dos acon
tecimentos ainda era incerto, mc mostraram, que estes prin
cípios estavam gravados nos coraçoens de todos os Fran
cezes. 

A Falia do Corpo Municipal da Cidade de Paris diz 
em substancia:— 

V. M. foi elevado ao Throno dos Francezes pelo desejo 
unanime da naçaõ; c um principio ha sobrevivido ás tem
pestades da revolução, que nenhum poder he legitimo que 
naõ tenha sido livremente reconhecido pela naçaõ. A in
constância da fortuna, e ainda muito mais, a traição, for
çaram V. M. a descer do Throno que naõ podia abjurar. 
Os homens de bom juizo c de bom coração lem no vosso 
comportamento o motivo verdadeiro, o desejo de accelerar 
o momento do território sagrado ser evacuado pelas tropas 
estrangeiras. Senhor, as vossas generosas intensoens foram 
entendidas pelos Francezes. Recebei as bençaõs de um 
povo, por vos haverdes duas vezes em um anno, em um 
anno, em um voluntário desterro, e uma prodigiosa volta. 
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mostrado o salvador e libertador da vossa pátria, 
&c. &c. 

Senhor^ as primeiras palavras, que proferistes ao desem
barcar no território Francez, fôram a promessa de uma 
Constituição digna de vos, e do vosso povo ; esta promessa 
augmenta os demais sentimentos, que devemos ter para com 
vosco; porque os Francezes, que vos conhecem, estaó 
bem certos de que uma Constituição garantida por vos, naõ 
ha de ser infringida logo que for promulgada. 

(Seguem-se as assignaturas do Corpo Municipal.) 

Resposta de S. M. 

Concordo nos sentimentos da minha boa cidade de Paris : 
Sinto particular satisfacçaõ em haver entrado seos muros 
no anniveisario do dia, em que, ha quatro annos, todo o 
povo desta capital mc deo os mais agradáveis testemunhos 
do interesse que tomava nos affectos que mais tocavam o 
meo coração. Por esse motivo parti adiante do meo ex
ercito, e vim so, confiando a minha pessoa á guarda nacio
nal que criei, e que iam bem ha conseguido o objecto do 
seo estabelecimento. Estou cobiçoso de ser eu mesmo o 
seo commandante. Hei ordenado a suspensão das grandes 
obras de Versailles, com o íim de fazer, quanio puder ser, 
para completar o estabelecimento começado em Paris, 
que ha de ser constantemente o logar de minha morada, e 
a capital do Império. Em tempos mais tranquillos aca
barei Versailles, aquelle esplendido monumento das artes, 
mas que agora se torna um objecto secundário. 

Agradecei em meo nome ao povo de Paris, todos os tes
temunhos de affecto, que elle me ha dado. 
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Decreto Imperial, sobre a propriedade restituida a 
emigrantes. 

Palácio das Thuillerias, 26 de Março, de 1815. 
Napoleaõ, Imperador tios Francezes. 

Havemos decretado, e decretamos o seguinte:— 
Art. 1. A propriedade restituida aos emigrados pelo 

Governo passado desde o Io . de Abril, de 1814, e que ti
ver sido alienada em forma authentica e legal, antes dos 
nossos decretos de dia 13 do presente mez, naõ he incluída 
no seqüestro ordenado pelos dictos Decretos; reservando aos 
Agentes do Registrador obrigar os compradores a fazer o pa
gamento do que se estiver devendo do preço das alienaçoens. 

2. Se alguma destas alienaçoens, posto que anterior ao 
nosso Decreto de 13 do corrente, tiver o caracterde fraude 
ou simulação, será obrigação do Registrador procurar o seo 
anulamento perante os tribunaes ordinários, depois de haver 
ajunetado todos os documentos necessários para provar a 
fraude. 

3 . As vendas feitas pelos emigrados designadas nos pre
cedentes artigos, depois do nosso Decreto de 13 do cor-
Tente, saõ declaradas nullas; ficando aos compradores o 
poderem provar perante nossos tribunaes que fôram feitas 
bonafde. 

4. A propriedade, que os emigrados, que voltaram com 
a familia dos Bourbons, houverem adquirido depois do dia 
Io . de Abril, de 1814, naõ será sujeita a seqüestro. Com
tudo, os dictos Emigrados deverão vender ou transferir se
melhante propriedade dentro de dois annos. 

5. Os nossos Decretos de 13 do corrente seraõ execu
tados, no que naõ se opposerem ao presente Decreto. 

6. O nosso Ministro das Finanças he encarregado da 
execução do presente Decreto, que será inserido no bulle
tim das leys. (Assignado) NAPOLEAÕ". 

Pelo imperador. 

O Ministro Secretario de Estado, 
(Assignado) O DUQVE or BASSANO. 
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Napoleaõ, Imperador dos Francezes. 
Temos decretado, e decretamos o seguinte : — 
A datar da publicação do presente Decreto, o Trafico 

da escravatura he abolido. 
Naõ se permittirá expedição alguma para este commer

cio, seja nos portos da França, ou nos das nossas Colô
nias. 

2. Nenhum Negro poderá ser introduzido para ser ven
dido, que venha daquelle trafico, seja Francez ou estran
geiro. 

3. A contravenção deste Decreto será punida pela con
fiscaçaõ do vaso e carga, que será pronunciada pelos nos
sos Tribunaes e Relaçoens. 

4. Comtudo, vasos, que tiverem feito compras para este 
trafico, anterior á publicação deste Decreto, poderão dispor 
dellas em nossas Colônias. 

5. Os Nossos Ministros saõ encarregados da execução 
deste Decreto. (Assignado) NAPOLEAÕ. 

O Ministro Secretario de Estado, 
O Duque de BASSANO. 

Exercito Francez. 

Paris, 28 de Março, de 1815. 
Napoleaõ, Imperador dos Francezes, &c. Temos decre

tado e decretamos o seguinte:--
Art. 1. O Imperador ordena a todos os subalternos e 

soldados, que tiverem deixado o exercito por qualquer ra
zaõ que seja, que se vaõ reunir aos seos corpos, e lhes dá 
especial promessa, de que tam cedo a paz existente esteja 
consolidada, os que tornarem a entrar no serviço em con
seqüência deste Decreto, seraõ os primeiros que recebam a 
sua baixa. 

2. Todos os subalternos e soldados das Gaardas Antigas 
deverão apresentar-se aos seos corpos em Paris; os de 
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outros regimentos; nos logares que se houver de deter

minar. 
3. Oro-anizar-se-haÕ cm Paris pelo General Conde Dro-

not seis regimentos de atiradores, e seis de caçadores, das 
Novas Guardas Imperiaes. 

Os artigos 4, 5, e 6, ordenam o completamento dos va-
rios regimentos de infanteria e cavallaria sem demora, 
completando os Io '. e 2°s. batalhoens com os 3°\, eos3 
primeiros esquadroens de cada regimento de cavallaria, 
pelo 4a. Os 3 , s . batalhoens, e os 4CS. esquadroens seraõ 
entaõ completados com os soldados tornados a chamar para 
o serviço pelos artigos Io. e2°. o resto dos soldados torna, 
dos achamar formarão um 4o. batalhão, do qual os esque-
lettos se haõ de formar immediatamente. Também se for
mara uma ordem de officiaes para nm 5*. batalhão. Os 
batalhoens 3os. 40s. e 5°\ ficarão nos depósitos ate nova 
ordem. Os 1°'. e 2°'. unicamente entrarão em serviço 
activo. 

Palácio das Thuilleries, 25 de Março, de 1815. 

Napoleaõ, Imperador dos Francezes, tendo ouvido os 
nossos Ministros de Estado, havemos decretado e decreta
mos o seguinte:— 

Art. 1. As leys das assembléas nacionaes, applicaveis á 
familia dos Bourbons, seraõ executadas segundo a sua 
forma e teor. 

Os membros daquella familia, que fôrem apanhados 
dentro das terras do império, seraõ entregues aos Tribunaes 
para serem julgados conforme as dietas leys. 

2. Os que houverem acceitado funcçoens ministeriaes 
debaixo do governo de Luiz Stanislau Xavier, Conde de 
Lille ; os que tiverem formado parte da sua casa militar 
ou civil, ou da dos principes de sua familia, seraõ obri
gados a apartar-se trinta legoas para fora da nossa boa 
cidade de Paris ; o mesmo faraõ os chefes commandantes 
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e officiaes de corpos, formados e armados para destruir o 
governo Imper ia l ; e o mesmo aquelles que formaram 
parte dos bandos dos Cbouans. 

3 . Os individuos, comprehendidos no artigo precedente 

seraõ obrigados a prestar o juramento que mandam as leys. 

Em caso de recusaçaõ, seraõ sujeitos á superintendência 

da alta policia ; e, á vista da relação que nos for dada , 

tomar-se-haõ a respeito delles as medidas, que a segurança 

do estado requerer. 

4. Os nossos Ministros saõ encarregados da execução 

do presente Decreto, que será inserido no Bulletim das 

Leys. (Assignado) N A P O L E A Õ . 

Pelo Imperador , 

O Ministro Secretario de Estado, 

(Assignado) O Duque de B A S S A N O . 

Palácio das Thuil ler ias , 4 de Abril. 

Napoleaõ, Imperador dos Francezes.—Tendo ouvido o 

nosso Conselho Pr ivado, havemos ordenado, e ordenamos 

o seguinte :— 

Art. 1. Todos os funccionarios civis e militares, que 

haó tomado parte na associação a rmada , em alguns dos 

departamentos do sul, seraõ perseguidos segundo a dispo

sição dos artigos 91, 92, e 93, do código penal, se dentro 

de oito dias, a datar da publ icação deste decreto, naõ 

abandonarem as dietas associaçoens. 

2. Os nossos Ministros saõ encarregados da execução 

do presente Decreto, que será inserido no Bulletim das 

Leys. (Assignado) N A P O L E A Õ . 

Pelo Imperador , 

O Ministro Secretario de Estado, 

(Assignado) O Duque de B A S S A N O . 
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Extracto dos Registros da Secretaria de Estado. 

Conselho dos Ministros *. Sessaõ de Quinta 
Feira, 24 de Março. 

O Duque de Otranto, Ministro de Policia refere, que 
tem para ler ao Conselho uma Declaração, datada de 
Vienna, aos 13 ; e que se allega ter vindo do Congresso. 

Que esta Declaração, provocando o assassinio do Impe-
rador, lhe parece ser apocripha ; porém, se he verdadeira 
será sem exemplo na historia do Mundo, pois o estylo de 
libello, em que he escripta, dá lugar a pensar, que se 
pôde classificar no numero destas peças fabricadas pelo 
espirito de partido, e por estas cabeças loucas de Jorna
listas, que, sem authoridade, nestes tempos, se intromettem 
nos negócios de Estado—que se pretende ser assignada 
pelos Ministros Inglezes, mas que he impossível pensar, 
que os Ministros de uma naçaÕ livre, e sobre tudo o Duque 
de Wellington, pudessem obrar em opposiçaõ á legislação 
de seu paiz, e ao seu character—que pretende ser assig
nada pelos Ministros de Áustria, eque he impossível con
ceber, que isso assim seja—que um pay pudesse provocar 
o crime de assassinar seu filho, quaesquer que fossem as 
disputas politicas, que aliás existissem—que isto seria 
contrario a todos os principios da moral e da religião, e 
injurioso ao character de lealdade, que pertence aos Au
gustos Soberanos, cujos mandatários saõ assim compro-
mettidos por libellistas—que esta Declaração tem sido 
conhecida ha alguns dias, porém pelas consideraçoens 
que se mencionaram, se julgou digna do mais profundo 
desprezo ; que se naõ julgou merecer a attençaõ do Mi
nistro, até que por documentos officiaes de Sfrasburgo e 
Metz, se soube, que tinha sido transmittida para França 
por um correio do Principe de Benevento, como se pro
vou pelo resultado de uma inquirição, e dos interrogató
rios que se fizéram-e finalmente, que se demonstrou, que 
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esta peça, que naõ podia ser assignada pelos Ministros de 
Áustria, Russia, Inglaterra, e Prussia, emanou da legaçaõ 
do Conde de Lille em Vienna ; a qual legaçaõ tem accres-
centado ao crime de provocar o assassinio, o de forjar as 
assignaturas dos Membros do Congresso. 

A pretensa Declaração do Congresso, as noticias de 
Strasburgo e Metz, assim como a inquirição e interrogató
rios feitos por ordem do Ministro de Policia Geral, e que 
provam que a dieta Declaração tem assim emanado do 
Conde de Lille em Vienna, seraõ mandadas aos Presidentes 
das secçoens do Conselho. 

Verdadeira copia. 
(Assignado) O Duque de BASSANO, 

Secretario d'Estado. 
(Seguia-se a Declaração.) 

Conselho dos Ministros.---Sessaõ de 2 

de Abril, 1815. 

Relatório do Committé de Presidentes do Conselho de 
Estado. 

Os Presidentes das Secçoens do Conselho de Estado, em 
conseqüência da referencia que se lhes fez, examinaram a 
Declaração de 13 de Março, a Relação do Ministro Geral 
da Policia, e as peças appensas. 

A Declaração he, na forma, tam fora de uso, concebida 
em termos tam singulares, e exprime ideas tam antiso-
ciaes, que o Committée assentou, que a devia olhar como 
uma daquellas producçoens fictícias, por meio das quaes 
homens desprezíveis procuram desencaminhar o entendi
mento, e enganar a opinião publica. 

Porem a verificação do Ministro, feita em Metz, e os 
interrogatórios dos Correios, naõ deixam duvida em que 
esta Declaração fôra transmittida pelos Membros da Lega
çaõ Franceza era Viena, e deve por conseqüência ser con
siderada como adoptada e assignada por elles. 
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Debaixo deste ponto de vista, o Committée julgou do 
seu dever examinar este documento, que naõ tem modêllo 
nos annaes da diplomacia, e pelo qual, Francezes, reves
tidos do mais respeitável character publico, commeçam 
com uma espécie de proscripçaÕ, ou, para me explicar 
melhor, com uma povocaçaó para assassinar o Imperador 
Napoleaõ. 

Nós concordamos com o Ministro da Policia, em que 
esta Declaração he obra dos Plenipotenciarios Francezes; 
porque os da Áustria, da Inglaterra, e da Russia, nnõ 
haviam de assignar um acto, que os Soberanos e o povo, a 
quem elles pertencera, haviam de npressar-se a desmintir. 

E de mais disso, estes Plenipotenciarios, que, pela 
maior parte, haviam concorrido no Tractado de Paris, 
sabem que Napoleaõ foi reconhecido nelle, preservando o 
titulo de Imperador, e Soberano da Ilha de Elba ; e, sem 
duvida, o haviam de nomear por estes titulos, e naÕ se 
afastarem das formulas de respeito que elles impõem. 

Haviam também de saber, que, pelo direito das gentes, 
o Principe, que pela extensão de seus estados fôr o menos 
poderoso, goza, em respeito ao seu character civil e poli
tico, os mesmos direitos que pertencera a um Principe 
Soberano, e aos mais poderosos Monarchas; e Napoleaõ, 
reconhecido debaixo do titulo de Imperador, e em quali
dade de Principe Soberano, por todas as potências, naó era 
mais nem menos do que outro qualquer, perante o Con
gresso de Vienna. 

A falta de attençaõ a estes principios, que naÕ podemos 
suppôr aos Plenipotenciarios, que pensam com reflexão so
bre os direitos das naçoens, absolutamente nôs naÕ admira, 
quando he manifestada por alguns Ministros Francezes, 
cuja consciência lhes accusa mais de uma traição, cujo 
medo ba gerado ódio em seus peitos, e cujos remorsos os 
privam da razaõ. 

Estas pessoas poderiam arriscar o fingimento, c publica-



Politica. 445 

caõ de uma peça tal como a pretendida Declaração de 13 

de Março, na esperança de parar o progresso de Napo

leaõ, e abusar o povo Francez, quanto aos sentimentos das 

potências estrangeiras; porem naõ podem julgar, como 

aquellas potências julgam, do merecimento de uma naçaõ, 

que haõ conhecido mal, atraiçoado, e entregado aos exér

citos estrangeiros. 

Esta corajosa e generosa naçaõ naõ pode aturar coiza 

que se apareça com baixeza e oppressaõ ; e seus affectos 

crescem quando o objecto delles he ameaçado ou atacado 

por uma leve sombra de injustiça; e o assassinio, que as 

primeiras phrases da Declaração de 13 de Março excita, 

naõ ha de encontrar maõ para o perpetrar, entre os vinte e 

cinco milhoens de Francezes, de quem a maior parte se

guio, guardou, e protegeo Napoleaõ, desde o Mediterrâ

neo até a Capital, nem entre os dezoito milhoens de Italia

nos, os seis milhoens de Belgios, ou entre os habitantes das 

margens do Rheno, ou da numerosa população de Ale

manha, os quaes, nesta solemne occasiaõ, tem proferido o 

seo nome com demonstraçoens de respeito; nem no seio 

da indignada naçaÕ Ingleza, cujos sentimentos honrados 

desaprovam a linguagem, que atrevidamente haõ attribuido 

aos Soberanos. 

O povo da Europa está illuminado, e julga dos direitos 

de Napoleaõ, dos Alliados, e dos Bourbons. 

Sabem que a Convenção de Fontainbleau he uma Con

venção entre Soberanos ; a sua violação e entrada de Na

poleaõ em França, naõ podia, como qualquer outra in

fracçaõ de um acto diplomático, produzir mais doque uma 

guerra ordinária, cujo resultado, quanto a pessoa, naó po

dia ser mais do que vencer ou ser vencido, ser livre, ou 

prisioneiro de guerra; quanto ás possessoens, preservallas 

ou perdellas, augmentallas ou deminuil las; e que algum 

pensamento, alguma ameaça, alguma tentativa contra a 
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vida de um Principe, em guerra com oulro, be coiza in
audita na historia das naçoens e Gabinetes da Europa. 

Pela violência, pelo ódio, e pelo desprezo de principios, 
que caracteriza a Declaração de 13 de Março, reconhece
mos os Enviados do mesmo Principe, os orgaõs dos mes
mos conselhos, que, pela ordenação de 9 de Março, tam
bém poseram Napoleaõ fora da protecçaõ das leys, chama
ram contra elle os punhaes dos assassinos, e prometlerara 
uina recompensa a quem lhes levasse a sua cabeça. 

E no entanto que fazia Napoleaõ? Honrava com sua 
segurança os homens de todas as naçoens, que foram insul
tados com a infame missaõ, em que se desejava empresai-
los; mostrava-se moderado, generoso, e protector, mesmo 
para com aquelles que lhe mandavam dar a morte. 

Quando fallou ao General Excelmans, que marchava 
para a columna que ia seguindo de perto Luiz Stanislau 
Xavier, ao General Conde de Erlon, que o havia de rece
ber era Lille, ao General Clausel, que ia a Bourdeaux, 
aonde estava a Duqueza de Angouleme, ao General Grou-
chy, que marchava a extinguir as sediçoens que excitava 
o Duque de Angouleme,—sempre, em uma palavra, deo o 
Imperador ordens para que as pessoas fossem respeitadas, 
postas cm segurança contra algum ataque, perigo ou vio
lência, em sua passagem pelo território Francez, e até o 
momento de sahirem delle. 

As naçoens e a posteridade julgarão de que parte, nesta 
grande conjunctura, se tem mostrado respeito aos direitos 
do povo, e dos Soberanos, ás regras da guerra, aos princí
pios de civilisaçaÕ, e ás máximas das leys civis e religiosas. 
EHas julgarão entre Napoleaõ e a Casa de Bourbon. 

Se, depois de havermos examinado a pretendida De
claração do Congresso, debaixo deste primeiro aspecto, a 
discutirmos em suas relaçoens com Convençoens diploma-
ticas, com o Tractado de Fontainbleau de 11 de Abril, 
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ratificado pelo Governo Francez, achar-se-ha, que a vio
lação he imputavcl, mas be aquelles que accusara Napo
leaõ delia. 

O Tractado de Fontainbleau foi violado pelas Potências 
Alliadas, e pela Casa de Bourbon, no que respeita o Im
perador Napoleaõ c sua Familia, c no que respeita os in
teresses e os direitos da naçaÕ Franceza. 

1. A Imperatriz Maria Luiza, e seu filho, deviam obter 
passaportes e uma escolta para ir ter com o Imperador, 
porém, longe de cumprirem a sua promessa, o marido e a 
mulher, o pay c o filho, fôram separados, em penosas cir
cumstancias, quando o espirito mais firme tem necessidade 
de procurar consolação e apoio, nas afTeiçoens de familia e 
domesticas. 

2. A segurança de Napoleaõ, de sua familia imperial, e 
séquito, fôram garantidas (art. 14 do tractado) por todas 
as Potências: com tudo, bandos de assassinos foram orga
nizados cm França, debaixo dos olhos do Governo Fran
cez, como se provará logo pelos procedimentos solemnes 
contra o Sieur Demonbreuil, para atacar o Imperador, seus 
irmaõs, e suas mulheres. Falhando o successo, que se es
perava deste primeiro ramo da conspiração, preparou-se 
uma insurreição em Orgon, no caminho do Imperador, 
para que alguns salteradores attentassem á sua vida. O 
Sieur Brulart, um associado de Geor£*es, tinha sido man-
dado como Governador de Corsica, a fim de fazer prepa
rativos e assegurar a execução do crime: e, de facto, vá
rios assassinos destacados tentaram, na ilha de Elba, ga
nhar com a morte do Imperador, o vil prêmio, que se lhes 
tinha prometlido. 

3. Os ducados de Parma e Placencia foram dados em 
plena propriedade a Maria Luiza, para ella, seu filho, e 
seus descendentes. Depois de se recusar por longo tempo 
dar-lhe posse, se completou a injustiça por uma total es
poliação, debaixo do pretexto illusorio de uma troca, sem 
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valor, proposição ou soberania, e sem o consentimento 
delia. E os documentos na Secretaria dos Negócios Es
trangeiros protara, que foi pelas soliütaçoens, c intrigas 
do Principe de Benevento, que Maria Luiza e seu filho 
fôram despojados. 

4. Eugênio, o filho adoptivo de Napoleaõ, devia obter 
um estabelicimento conrespondente, fora de França; po
rém nada teve. 

5. O I mperador tinha estipulado para o exercito, a con
servação de suas remuneraçoens, que lhe foram dadas no 
Monte Napoleaõ. Elle reservou para si, primeiro, re
compensar os seus fieis sequazes. Tudo foi tomado, e 
guardado para os Ministros dos Bourbons. M. Bresson, 
agente do exercito, foi despachado de Vienna, para recla
mar os seus direitos, mas tudo foi em vaõ. 

6. A conservação da propriedade movei e immovel, 
pertencente á familia do Imperador, ficou protegida ; po
rém tudo foi roubado—era França, por salteadores en
viados, e na Itália, pela violência dos chefes militares. 

7. Napoleaõ devia receber dous milhoens, e a sua fami
lia dous milhoens e quinhentos mil francos por anno. O 
Governo Francez recusou constantemente satisfazer os seus 
ajustes; e Napoleaõ seria em breve tempo obrigado a des
pedir as suas fieis guardas, por falta de meios para as pa
gar, se naõ tivesse achado um honrado recurso no com
portamento de alguns banqueiros e Negociantes de Gênova 
e de Itália, que lhe adiantaram doze milhoens que lhe ha
viam oíFerecido. 

8. Em fim, naÕ era sem causa que se desejava por todos 
os meios apartar da companhia de Napoleaõ os compa
nheiros de sua gloria, immoveis penhores da sua seguran
ça e da sua existência :—A Ilha de Elba foi lhe dada para 
sempre, porem, a instigaçoens dos Bourbons, fixou o 
Congresso a resolução de lha roubarem. Naõ o tivesse a 
Providencia prevenido, teria a Europa visto um attentado 
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contra a pessoa e liberdade de Napoleaõ, deixado dali em 
diante â mercê de seos inimigos, e transportado para longe 
de seos amigos e companheiros, ou para St1. Luzia, ou 
para St. Helena, que haviam sido apontadas para sua 
prisaõ. 

E quando as Potências Alliadas, cedendo aos impruden
tes desejos, e ás cruéis instigaçoens da Casa de Bourbon, 
condescenderam em violar o contracto solemne, em fé do 
qual Napoleaõ havia absolvido a naçaÕ Franceza de seos 
juramentos; quando elle mesmo e todos os membros de 
sua familia se viram ameaçados, atacados em suas pessoas, 
em suas propriedades, em suas afTeiçoens, em todos os di-
Teitos estipulados em seo favor como Principes, e mesmo 
assegurados pelas leys a cidadãos particulares, que havia 
de fazer Napoleaõ ? 

Havia elle, depois de soffrer tantas otfensas, de suppor
tar tantos aotos de injustiça, consentir na completa viola
ção das obrigaçoens feitas com elle, e resignandose pes
soalmente ao destino, que lhe estava preparado, abandonar 
também sua esposa, e seo filho, sua familia, seos fieis 
creados, ao seo terrível destino? 

Similhante resolução parece exceder o soffrimento da 
natureza humana; e naõ obstante, Napoleaõ havia de abra
çada, se a paz e a felicidade da França tossem o preço 
deste novo sacrifício. Haver-se-hia sacrificado pelo povo 
Francez, a quem, como elle deseja declarar á face da Eu
ropa, he sua gloria dever tudo, cujo bem ha de ser o ob
jecto de suas fadigas, e a quem so quer responder de suas 
acçoens, e dedicar sua vida. 

Foi so pelo bem da França, e para que ella evitasse os 
males de uma guerra intestina, que elle abdicou a Coroa 
em 1814. Restituio ao Povo Francez os direitos que delle 
houvera; deixou-o em liberdade para buscar outro chefe, 
e fundar sua tèlicidade e sua liberdade, era instiiuiçoens 
para protecçaõ de ambos. 
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Esperava que a naçaõ houvesse de preservar tudo o que 

havia adquirido em 25 annos de combates e de gloria, o 

exercicio de sua Soberania na escolha de uma dynastia, e 

na estipulaçaõ das condiçoens com que aquella dynastia 

seria chamada para reynar. 

Esperava que o novo Governo respeitasse a gloria dos 

exércitos, os direitos dos homens de valor, a garantia de 

todos os interesses novos, daquelles interesses que haõ ex

istido e sido sustentados por meio século, que resultam de 

todas as leys politicas e civis, observadas e acatadas, du

rante aquelle tempo, porque saõ identificadas com os usos, 

costumes, e necessidades da naçaõ. 

Longe disto ser assim, toda a idea de Soberania do povo 

foi posta de parte. 

O principio, sobre o qual toda a legislação politica e 

moral ha sido fundada depois da Revolução, foi igual

mente posto de parte. 

A França tem sido tractada pelos Bourbons como um 

paiz rebelado, reconquistado pelas armas de seos antigos 

senhores, e de novo sujeito ao dominio feudal. 

Luiz Stanislao Xavier entendeo mal oTrac tado , que foi 

unicamente o que fez vago o Throno de França, e cuja 

abdicação unicamente o habilitava para subir a elle. 

Pertendia ter reynado 19 annos; desta ar te , insultando 

os Governos estabelecidos desde aquelle tempo, o povo 

que os consagrou por seos votos, o exercito, que os defen

deo, e mesmo os Soberanos que os reconheceram em seos 

muitos Tractados. 

Uma Carta que o Senado trassâra, imperfeita como era, 

foi entregue ao esquecimento. 

Impingiram á França uma chamada Ley Constitucional, 

tam fácil de illudir como de ser revogada, e na forma de 

simplez Ordenação Real , sem consultar a naçaõ, sem 

mesmo dar ouvidos aquelles corpos illegaes, phantasmas 

da representação nacional. 
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E como os Bourbons haõ expedido Ordenaçoens sem 
direitos, e promessas sem garantia, haõ-as eludido sem sin
ceridade, e executado-as sem fidelidade. 

A violação daquella pretendida Carta era restringida so
mente pela timidez do Governo; a extensão do abuso da 
authoridade era bmilada somente pela sua fraqueza. 

AdislocaçaÕ do exercito, a dispersão de seos officiaes, o 
desterro de vários, a degraduaçaõ dos soldados, a suppres
saõ de suas doaçoens, o privallos de sua paga ou de suas 
pensoens, a reducçaõ das pensoens da Legiaõ de Honra, o 
roubo de suas honras, a pre-emineneia das veneras da Mo
narchia Feudal, o despTeso dos cidadãos, designados no
vamente pelo titulo de Terceiro Estado, o despojamento 
preparado, e já commeçado dos compradores de fazendas 
nacionaes, a baixa que actualmente haviam dado no valor 
os que se punham em venda, o restabelecimento do feuda
lismo em seos titulos, seos privilégios, e seos vantajosos di
reitos, o restabelecimento dos principios ultramontanos, a 
abolição das liberdades da Igreja Gallicana, a annihílaçaõ 
da Concordata, o restabelecimento dos dizimos, a intole
rância que ia revivendo de uma exclusiva religião, a pre
dominância de um punhado de nobres sobre um povo acos
tumado a igualdade—he o que os Bourbons tem feito ou 
desejavam fazer a bem da França. 

Foi em circunstancias taes que o Imperador Napoleaõ 
sahio da Ilha de Elba; eis os motivos da determinação 
que tomou, e naõ a consideração de seos interesses pes
soaes, que pouco pezam para elle, comparados com os in
teresses da naçaõ a quem consagráia a sua existência. 

Naõ veio trazer a guerra ao seio da França; pelo con
trario, veio extinguir a guerra que os proprietários de bens 
nacionaes, que saõ quatro quintos dos proprietários Fran
cezes, haviam de ver-se obrigados a fazer contra os seos 
despojadores; a guerra que os cidadãos opprimidos, de-
graduados, e humilhados pelos nobres, haviam de ver-se 
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obrigados a declarar contra os seos oppressores ; a guerra 
que os protestantes, os Judeos, e os homens de differentes 
religioens haveriam de ver-se obrigados a manter contra os 
seos perseguidores. 

Veio libertar a França, e como libertador o haõ recebido 
em toda parte. 

Chegou quasi so ; atravessou 220 legoas sem obstáculos, 
sem combates, e reassumio, sem resistência, no meio da 
capital, e das acclamaçoens de uma immensa maioridade 
de cidadãos, o throno abdicado pelos Bourbons, que nem 
no exercito, nem nas suas guardas de corpo, nem nas guar
das Nacionaes, ou no povo, poderam achar uma so pessoa 
que pertendesse mantellos nelle. 

E agora outra vez collocado a testa da naçaõ, que tres 
vezes fizera escolha delle, e que quarta vez o designara pela 
recepção que lhe fez, na sua rápida e triumphante marcha 
e chegada ; Que pertende Napoleaõ desta naçaÕ,—porque, 
e por amor de quem deseja elle reynar ? 

Que deseja o povo Francez—a independência da França, 
paz interna, paz com todas as naçoens, a execução do 
tractado de 30 de Mayo, de 1814. 

Qual he pois a mudança, que se tem feito no estado da 
Europa, e na esperança do repouso que lhe foi promettido? 
Que voz se levanta a pedir auxilio, que, segundo a decla
ração so deve dar-se sendo pedido ? 

Nada se ha mudado; uma vez que as Potências Alliadas 
voltem, como se espera que façam, a sentimentos justos e 
moderados, que reconheçam que a existência de França, 
em um estado respeitável e independente, tam longe de 
conquistar como de ser conquistada, de dominar, como de 
ser subjugada, he necessária para a balança dos grandes 
reynos, e garantia dos estados pequenos. 

Nada se ba mudado, uma vez que respeitando os direi
tos de uma grande naçaõ, que deseja respeitar os direitos 
de todas as outras, que, altiva e generosa, tem-se visto 
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abatida mas naõ degraduada, lhe deixam retomar um mo
narcha, e dar a si mesma uma constituição e leys accommo-
dadas aos seus costumes e interesses, usos, c novas neces
sidades. 

Nada se ha mudado : uma vez que naó pertendam 
constranger a França a submetter-se outra vez a uma 
dynastia, de que ella naõ gosta, ás cadêas feudaes que sa
cudira, á prostração senhorial ou ecclesiastica, de que se 
livrara; uma vez que naõ desejem iinpor-lhe leys, intro-
metter-se cm seos negócios internos, as-.ignar-lhe uma forma 
de foverno, dar-lhe senhores para satisfazerem o gosto ou 
as paixoens de seos vizinhos. 

Nada se ha mudado, uma vez que estando a França 
occupada em preparar o novo pacto social, que deve ga
rantir a liberdade de seos cidadãos, o triumpho das ideas 
generosas que prevalecem na Europa, e qne já mais podem 
ser supprimidas, se naõ veja obrigada a romper em hostili
dades, largando as ideas pacificas dos meios da prosperi
dade interna, a que o povo e o chefe desejam consagrar-se 
em feliz concordância. 

Nada se ha mudado; uma vez que, quando a naçaõ 
Franceza pede que a deixem em paz com toda a Europa, 
•naõ a force uma coaliçaõ injusta a defender, como fez cm 
1792, a sua vontade, os seos direitos, a sua independência, 
e o soberano de sua escolha. 

(Assignado) O Ministro de Estado, Presidente 
da Secçaõ das Finanças, o 
Conde DEFERMON. 

O Ministro de Estado, Presidente 
da Secçaõ do Interior, O Conde 
REGNAUD DE ST. J E A N D ' A N -

GELY. 

O Presidente da Secçaõ da Legis
lação, o Conde BOULAY. 
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O Presidente da Secçaõ da Guer
ra, o Conde ANDUEOSSY. 

(Está conforme) 
O Ministro Secretario de Estado, 

O Duque de BASSANO. 

Relatório do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao 
Imperador. 

SENHOR !—Se a prudência me impõem o dever de naÕ 
offerecer indiscretamente a V. M. um phantasma de perigos 
vaõs, a superintendência que tenho do cuidado da pre
servação da paz, o grande interesse da França, e primeiro 
objecto dos desejos de V. M., me impõem a obrigação 
igualmente sagrada de naó permittir descanso em enganosa 
segurança. Ver perigo aonde naõ existe, he ás vezespro-
vocallo, e fazello levantar em outra parte; fechar os olhos 
aos signais da sua approximaçaõ, seria acto de indescul
pável cegueira. 

Naõ o devo oceultar, Senhor; se bem que ate hoje naõ 
tenha apparecido manifestação positiva da parte das Po
tências Estrangeiras, nem resolução formalmente adoptada, 
que denote guerra próxima, as apparencias sufficieutemente 
authorisam uma justa inquietação, manifestam-se por toda 
parte ao mesmo tempo sytnptomas de recear-se. Debalde 
se oppóem o socego da razaõ ao Ímpeto das paixoens. A 
voz de V. M. ainda naÕ pôde fazer-se ouvir. Parece 
que as Potências adoptam um systema inconcebível—de se 
prepararem para o combate, sem admittirem explanaçoens 
preliminares com a naçaõ contra quem parece que desejam 
combater. Qualquer que seja o pretexto que ellas bus
quem, para justificar um comportamento tam estranho, as 
medidas de V. M. saõ a sua refetaçaõ mais clara. Obras 
devem fallar por si saõsimplez, exactas, e incontes
táveis ; e á vista da exposição delias que vou a fazer, jul-
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guem os conselhos de V. M.—os conselhos dos Soberanos 
da Europa, — os governos e os povos. 

Ha dias, Senhor, que sinto a necessidade de chamar a 
vossa attençaõ aos preparos dos differentes Governos Es
trangeiros ; porem o germe de sediçaõ, que alguns momentos 
apparecêo em algumas das Provincias do Sul, tornou a 
nossa situação mais complicada : (alvez que o sentimento 
natural, que mais doque tudo nos inclina a desejar a sup
pressaõ de todo principio de dissensaõ interior, me haja 
prevenido, a meo pezar, de olhar com bastante seriedade 
para as disposiçoens ameaçadoras, que de fora se tornam 
tam dignas de attençaõ. A rápida dispersão dos inimigos 
domésticos do nosso repouso, tira-me todos os cuidados 
desta natureza. A naçaõ Franceza tem direito de esperar, 
verdade do seu Governo, e falhar-lhe toda a verdade he, 
hoje mais doque nunca, o interesse do seo Governo. 

No primeiro de Março reassumistes, Senhor, a vossa 
coroa. He um daquelles acontecimentos tam fora dos cál
culos da razaõ humana, que escapa á providencia dos 
Reys e á sagacidade dos Ministros. Quando chegaram as 
primeiras noticias do vosso desembarque nas praias de 
Provença, os Monarchas junetos em Vienna naÕ viram 
mais do que o Soberano da Ilha de Elba, quando V. M. 
reynava já de novamente sobre o Império Francez. No 
Castello das Thuillerias he que V. M. soube pela primeira 
vez da declaração do dia 13. Aquelles que assignâram 
aquelle acto inexplicável, já sabiam por si mesmos que V. 
M. estava dispensado de lhe responder. 

Todavia, todas as proclamaçoens, todas as palavras de 
V. M. attestavara a sinceridade dos vossos desejos pela 
preservação da paz. Era do meo dever informar os agen
tes politicos, empregados fora pelo Governo Real, de que as 
suas funcçoens estavam terminadas, e dizer-lhe que V. M. 
intentava acreditar immediatamente novas legaçoens. 

Para naõ deixar duvida, quanto aos vossos verdadeiros 
S M 2 
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sentimentos, ordenou-me V. M. que incumbisse estes 
agentes de darem explicaçoens aos differentes «"abinetes. 
Isso fiz pela carta abaixo N°. 1. Naõ contente com isto 
desejou V. M. dar uma demonstração ainda mais authen-
tica e solemne de disposiçoens pacificas, communicando-
as em uma carta aos Soberanos estrangeiros. 

Ao mesmo tempo recebi ordem de fazer uma declaração 
similhante aos seus ministros. Estas duas cartas N°. 2 e 
3, expedidas em 5 do corrente, saõ monumento da leal
dade e rectidaõ das vossas vistas. No meio tempo, qual 
foi o comportamento das differentes potências ? 

Em todos os tempos se prestaram as naçoens a favorecer 
as conimunicaçocns de seus governos uns entre outros, e 
os mesmos gabinetes fôram inclinados a facilitar estas 
communicaçoens. Durante a paz, tendem estas a prolon
gar a sua duração; durante a guerra, tendem á restaura
ção da paz: em ambos os casos he um beneficio para a 
humanidade. 

Estava reservado para esta epocha ver uma sociedade 
de monarchas prohibir simultaneamente toda a communi
caçaõ com um grande estado, e vedar o accesso a todos os 
seus protestos de amizade. Os correios, despachados de 
Paris em 30 de Março, foram prevenidos de chegar a seus 
destinas. Um naõ pôde passar de Strasburgo; o Gene
ral Austriaco em Kehl recusou abrir-lhe passagem, mesmo 
cera a condição de ir acompanhado por uma escolta: 
outro, paTa Itália, foi obrigado a voltar de Turin, sem 
cumprir o objecto de sua missaõ. Outro, destinado para 
Berlin e para o Norte, foi parado em Mentz, e tractado 
mal pelo commandante Russiano. Seus despachos foram 
tomados pelo General Austriaco, que commandava em 
chefe naquelle sitio. 

Também ajuneto os N°\ 4, 5, e 6 (A. e B.) documentos 
relativos á vecusaçaõ de passagem aos correios nas diffe
rentes direcçoens. 
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J á oiço que os correios despachados no dia 5 do cor

rente, para Alemanha c Itália, naõ (em podido passar das 

fronteiras; dos que foram despachados para Inglaterra e 

para o Norte, naõ tenho noticia. 

Quando por este modo se põem uma barreira quasi im

penetrável entre o ministério Francez e os seus agentes ; 

entre o gabinete de V. M . e os dos outros Soberanos, só 

pelos actos públicos dos governos estrangeiros be que o 

vosso ministério pode julgar das suas inteusoens. 

I N G L A T E R R A . - - - A constituição Ingleza sujeita o Mo

narcha a obrigaçoens fixas, para com a naçaõ que elle 

governa. Como naõ pode obrar sem a sua concurrencia, 

ve-se obrigado a fazer-se elle mesmo parte delia, se naõ 

em resoluçoens formaes, ao menos nas que saõ prová

veis. 

A mensagem do Principe Regente ao Parlamento em 5 

do corrente, nem por isso inspira muita confiança aos 

amigos da paz. Tenho a honra de trazer este documento 

"para Vr. M. ver. 

O único motivo, alegado pelo Principe Regente, para 

justificar as medidas, que elle annuncia ter tençaõ de 

adoptar, saõ os acontecimentos, que tem occurrido ultima

mente em França, contrários aos empenhos contractados 

pelas Potências Alliadas ; c este Soberano de uma naçaõ 

livre, naõ dá attençaõ a vontade do grande povo aonde 

estes acontecimentos se tem passado ! Parece, como se as 

Potências Alliadas, em razaõ de uma vantagem momentâ

nea, que alcançaram sobre o povo Francez, pudessem esti

pular irrevocavelmente sobre um acto interno, para elle, e 

sem elle ; em despeito dos seus mais sagrados direitos. 

O Principe Regente annuncia o augmento de suas forças 

de mar c de terra ; assim a naçaõ Franceza, que he tida 

em tam pequena monta, tem de se acautellar , naô só contra 

um ataque continental, mas também contra uma invasão 

ao longo de suas costas. E isto, também, para assegurar 
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a tranquillidade da Europa, em tempo em que naõ he 
ameaçada. 

A excepçaõ disto as relaçoens entre ns duas naçoeus 
naÕ haõ soffrido alteração considerável. Cartas de Roche-
fort, de 7 do corrente (N° ' . 8, e 9), fazem mensaõ de 
alguns accidentes de apparencia pouco favorável, e serem 
confirmados, o que naõ he provável. 

Na Áustria, na Russia, na Prússia, em toda parte da 
Alemanha, e na Itália ; em uma palavra, em toda parte 
vemos ura armamento geral. 

Á U S T R I A . — E m Vienna, a convocçaõ do Landwehr, o 
abrimento de um novo empréstimo, o descrédito do papel, 
que augmenta, tudo annuncia a tençaõ, ou o receio, de 
uma guerra. 

Grossas columnas Austríacas reforçam os muitos corpos 
já em Itália. Naõ se sabe se he com tençaõ de atacar, ou 
de conter em sujeição Picdmonte, Gênova, e outras partes 
do território Italiano. 

NÁPOLES.—Durante este movimento dos Austríacos 
sobre a Itália, o Rey de Napoies naõ pode ficar inactivo. 
Este Principe, cujo auxilio os Alliados pediram logo em 
principio, e cuja legitimidade reconheceram e garantiram, 
naÕ podia ignorar que a sua politica, modificada depois 
por differentes circumstancias, haveria de pôr em risco o 
seu throno, se elle o naõ firmasse em melhores funda
mentos. A prudência requeria, que elle avançasse um 
pouco para cobrir seu reyno, e tomar posiçoens militares 
dentro dos territórios dos Estados Romanos. 

PRÚSSIA.—Os movimentos naõ saõ menos activos; em 
toda a parte se estaõ completando os corpos; todos os 
officiaes saÕ obrigados a marchar para os seus regimentos: 
para que elles accelererem a marcha fazem-lhes a jornada 
franca, e este sacrifício, ainda que pequeno em a appa
rencia, mostra a importância que o governo dá a rapidez 
destas preparaçoens. 
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SARDENHA.«-Logo depois da volta de V. M. um 
official Inglez, em concerto com o Governador de Niza 
tomou posse de Mônaco (Nos. 10, e 11.) Por Tractados 
antigos, renovados no de Paris, só a França tem direito de 
guarnecer aquelle ponto. O tempo desta occupaçaõ, pelo 
commandante Inglez das tropas lnglezas, mostra bem que 
elle fizera isto de seu moto próprio, e sem instrucçoens do 
seu governo : a França devera receber satisfacçaõ por isto 
da Corte de Londres. 

HESPANHA.—As novas de Hespanha, e uma carta 
official de M\ de Lavai, de 28 de Março (N°. 12), infor
mam, que um exercito ha de ir occupar a linha dos Py-
rineos. A força deste exercito ha de necessariamente ser 
proporcionada á situação interior daquella monarchia ; e 
os seus movimentos haõ de depender da determinação de 
outros estados. A França ha de observar que estas ordens 
foram dadas a instigaçaõ do Duque e Duqueza de Angou
leme. 

PAIZES B A I X O S . — V . M. está informado do nume
roso ajunctamento de tropas de diversas naçoens, que se 
tem feito no novo reyno dos Paizes Baixos, como também 
dos muitos desembarques de tropas lnglezas. Tenho 
informação (N0"3. 13, e 14) de que um comboy de 120 
soldados, e 12 officiaes, prisioneiros Francezes vindos da 
Russia, fôra sustado por ordem do Soberano daquelle 
paiz, em Tirlemont. Em toda parte da Europa se. fazem 
disposiçoens, e se armam tropas, que estaõ em marcha ou 
promptas para marchar. 

E contra quem saó dirigidos esíes armamentos ? Senhor, 
nomeam a V. M., porem a França he que he a ameaçada. 
V. M. está agora prompto para acceitar a paz mais des
favorável, que jamais lhe foi offerecida. Porque naõ que
rem elles agora o que queriam em Chaumont—o que 
ratificaram em Paris ? Naõ he entaõ contra o monarcha, 
he contra a naçaÕ Franceza, contra a independência do 
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povo, contra tudo o que temos de mais caro, tudo quanto 
temos adquirido em 25 annos de trabalho e de gloria, que 
as paixoens de nossos inimigos desejam fazer guerra. 
Uma parte da familia dos Bourbons deseja outra vez 
levantar as naçoens da Alemanha e do Norte, na espe
rança de entrar outra vez por força de armas, no paiz que 
os naõ reconhece, e que naÕ deseja recebellos. 

(Segue-se aqui muito mal da familia dos Bourbons.) 
Sim, se, contra os mais caros desejos de V. M., as 

Potências Estrangeiras dam o signal de uma nova guerra, 
he contra a mesma França, he a naçaõ toda que ellas 
desejam destruir, pertcndendo só atacar o seu Soberano, 
affectando separar a naçaõ do Imperador. O contracto 
da França com V. M. he o mais estreito que jamais ligou 
uma naçaõ ao seu Principe. O povo e o Soberano naõ 
podem ter senaõ os mesmos amigos, e os mesmos inimigos. 
He a questão á cerca de provocaçoens de Soberano e 
Soberano ? Isto naõ pode ser mais do que um mero duello. 
Que fez Francisco I. em sua questão com Carlos V.? 
Mandou-lhe uma carta de desafio. Porém distinguir o 
chefe de uma naçaõ da naçaõ mesma, protestar que so tem 
que fazer com a pessoa do Principe, e fazer marchar um 
milhaõ de homens contra elle, he zombar demasiadamente 
com a credulidade do povo. O único, e verdadeiro alvo 
que as Potências Estrangeiras podem propor-se em uma 
nova coaliçaõ, na hypothese que ha uma formada, he o 
esgotamento e aviltamento de França; e para obterem 
este fim, o meio mais seguro hé impor á esta naçaõ um 
governo sem força e sem energia. 

Esta politica dellas naõ he inteiramente nova; tem o 
exemplo de grandes mestres. Foi assim que os Romanos 
prosereveram Mithridates e Nicomedes, e so deram sua 
arrogante protecçaõ a uns taes como Attilo, e Prussias, 
que reconheciam que delles tam somente haviam seus 
estados e suas coroas. Assim fariam a naçaõ Franceza 
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como aos povos da Ásia, a quem os Romanos davam, para 
Reys, Principes, com cuja submissão podiam contar! 
Neste sentido, a empreza que agora poderá, ser arriscada 
pelos Alliados, naõ pode ter outro objecto senaõ tornar-nos 
a impor uma dynastia já expellida pela opinião pu
blica. NaÕ saõ os Bourbons quem elles desejam particu
larmente proteger. 

Importa pouco aos Alliados quem seja o monarcha que 
elles ponham sobre o throno de França, comtanto que 
sejam sentadas nelle imbecilidade e pusilanimidade. Este 
ultraje he o mais sensivel, que se pode fazer á honra de 
uma naçaõ magnânima e generosa. He aquillo mesmo 
que já ferio profundissimamente os coraçoens do povo 
Francez; he a renovação daquillo, que seria agora a coiza 
mais insupportavel. 

Quando, pelos fins de 1813, se publicou a famosa De
claração de Frankfort, annunciou-se nella, que desejavam 
que a naçaõ Franceza fosse grande, livre, e feliz; e qual 
foi o resultado destas pomposas seguranças ? No mesmo 
momento foi violada a neutralidade Suissa. Quando ao 
depois no território Francez, para gelarem o patriotismo e 
desorgauizar o interior, continuaram a prometter á França 
existência e leys liberaes, brevemente se vio pelas conse
qüências, que fé se devia aquelles promettiraentos. 

França, ensinada pela experiência, tem agora os olhos 
abertos; limitada em suas antigas fronteiras, comque naÕ 
pode fazer sombra aos governos vizinhos, todo o ataque 
contra o seu Soberano he intromettimcnto nos seus negó
cios internos ; e naõ he senaõ uma tentativa para dividir 
as forças da naçaõ por uma guerra civil, a fim de consu
marem a sua ruina e desmembramento. 

Comtudo, Senhor, até o dia de hoje, tudo saõ ameaças, 
porem ainda nada de hostilidades. Nenhum acto official 
mostra a determinação de se chegar a romper. Temos 
apenas conjecturas vagas, e noticias, talvez falsas. Parece 
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certo que no dia 25 de Março se assignou uma nova De
claração, em que as Potências consagraram a antiga alii
ança de Chaumont. Se o seu objecto he a defensiva, con
corda com os desejos de V. M., e a França nada tem 
que lhe de cuidado ; se naô he, entaõ he a independência 
da naçaõ que he atacada, e a França sabe bem repellir 
uma aggressaõ tam odiosa. 

O Principe Regente de Inglaterra declara que antes de 
commeçar a obrar deseja intender-se com as outras Potên
cias. Todas estas Potências estaõ armadas, e deliberando. 
A França he excluída destas deliberaçoens, de que he o 
objecto principal, França delibera só, e ainda naõ está 
armada. 

Nestas circumstancias tam graves, e nomeio destas 
incertezas sobre a disposição das Potências Estrangeiras; 
disposição, cujos actos exteriores saÕ sufficientes para 
motivar justos receios : os sentimentos e desejos de V. M. 
pela continuação da Paz e do Tractado de Paris, naõ 
deveram prevenir a adopçaõ de legitimas precauçoens. 

Hei, por tanto, julgado, que era do meu dever chamar 
a attensaÕ de V. M., e do vosso Conselho, ás medidas, 
que a conservação de seus direitos—a segurança de seu 
território—e a defesa de sua honra nacional devem dictar 
á França. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
(Assignado) CAULINCOURT, Duque de Vicenza. 

DOCUMENTOS. 

N°. 1. 

Carta Circular dirigida aos Embaixadores, e Ministros, 
e outros Agentes de França, em Paizes Estrangeiros. 

Paris, 30 de Março, de 1815. 
SENHOR ! Os desejos da naçaõ Franceza nunca cessa

ram de tornar a chamar o Soberano de sua escolha, o 
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único Principe que pode garantir-lhe a conservação de 
sua liberdade e independência. Apparecêo o Imperador, 
e o governo Real naõ existe mais. A vista do movi-
mento universal que attrahia o povo e o exercito á roda 
do seu legitimo monarcha, a familia dos Bourbons perce-
beo, que naõ lhe ficava outro partido, que seguir, senaõ ir 
buscar refugio em paiz estrangeiro. Largaram as terras 
de França sem se atirar um tiro, nem se derramar uma 
gotta de sangue em sua defesa. O corpo militar da Casa, 
que os acompanhou, retinio-se em Bethunc, aonde declarou 
sua submissão ás ordens do Imperador. Entregou caval
los e armas ; mais de metade ha entrado em nossos corpos, 
e o resto, poucos era numero, vaõ-se retirando para suas 
casas, felizes por acharem asylo na generosidade de S. M. 
Imperial. Reyna a maior tranquillidade em toda a ex
tensão do Império. Ouve-se em todaa parte a mesma vóz; 
jamais naçaõ apresentou o espectaculo de mais completa 
unanimidade, na expressão de sua felicidade c alegria. 
Esta grande mudança foi obra de uns poucos de dias ; e he 
este o mais bello triumpho da confiança do monarcha no 
amor do seu povo ; e he ao mesmo tempo o acto mais 
extraordinário da vontade de uma naçaõ, que conhece os 
seus direitos, e os seus verdadeiros deveres. 

As funcçoens, que vos foram confiadas pelo governo 
Real, estaõ terminadas, c mui brevemente receberei ordens 
de S. M. para acreditar outra legaçaõ. 

Vós, Senhor, devereis pôr immediatamente o tope tri
color, e fazello pôr a todos os Francezes, que vos ro
deara. 

Se, ao momento de partirdes da Corte, onde residis, 
tiverdes occasiaõ de fallar com o Ministro da Repartição 
dos Negócios Estrangeiros, informallo-heis de que o Im
perador nada deseja mais do que a continuação da paz; 
que S. M. ha renunciado os planos de engrandecimento, 
que anteriormente formara ; e que o systema do seu gabi-

3 N 2 
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nete, assim como toda a direcçaõ dos negócios cm França, 
está sobre um principio totalmente differente. 

Naó tenho duvida, Senhor, de que haveis de considerar 
do vosso dever, participar a todos os Francezes que ahi se 
acham, a nova situação de França, e a em que elles, se
cundo as leys de Fiança, se acham postos. 

(Assignado) CAULINCOURT, Duque de Vicenza. 

N \ 2. 

Carta escripta pelo punho de Sua Magestade o Impe

rador, a todos os Soberanos da Europa. 

Paris, 4 de Abril, de 1815. 

Senhor, Meo IrmaÕ—Havereis sem duvida sabido, no 
decurso do mez passado, da minha volta a França, de 
minha entrada em Paris, e da retirada dos Bourbons. 
Agora deve V. M. ser sciente da verdadeira natureza des
tes acontecimentos. Saõ o resultado de um poder irresis
tível, o resultado dos unanimes desejos de uma grande 
naçaÕ, que conhece os seos deveres e os seos direitos. A 
Dynastia que a força havia dado ao povo Francez, naõ era 
própria para elle : os Bourbons, nem se casavam com os 
sentimentos nacionaes, nem com os seos costumes; a 
França, portanto, separou-se delles: sua voz chamava 
por um libertador; as esperanças, que me induziram a 
fazer os maiores sacrifícios por ella, foram enganadas: 
vim; e desde o logar a onde logo puz o pé, trouxe-me o 
amor do meo povo até o coração da minha capital. 

O primeiro desejo de meo coração he retribuir tanto af-
fecto, pela manutenção de uma paz honrosa; a restauração 
do Throno Imperial era necessária para a felicidade do 
povo Francez. O meo mais sincero desejo he fazei Io útil 
á manutenção do repouso da Europa. Bastante de gloria 
tem brilhado por turnos nas bandeiras das diversas naco-
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ens. As alternativas da fortuna haõ occasionado bas
tantes vezes grandes revezes, seguidos por grandes sue
cessos. 

Uma aréa mais brilhante está agora aberta aos Sobera
nos, e eu sou o primeiro a descer para ella. Depois de 
ter apresentado ao mundo o espectaculo de grandes bata
lhas, será agora mais grato naõ se conhecer outra rivali
dade para o futuro, senaõ a que resultar das vantagens da 
paz, nem outro esforço, que naõ seja o de fazer a felicidade 
do nosso povo. 

Aprouve á França proclamar com candura este nobre 
objecto do seo unanime desejo. Ciosa de sua independên
cia, ha de ser principio invariável de sua politica o mais 
rigido respeito para a independência de outras naçoens; 
se taes, pois, saõ os sentimentos pessoaes de V. M. como 
eu creio, a tranquillidade geral está assegurada para longo 
tempo por vir; e a Justiça, assentada nos confins dos vá
rios Estados, será, por si mesma, sufficiente para guardar 
as fronteiras. Sou, &c. &c. &c. 

N°. 3, he uma carta de Catilincourt aos Ministros de 
Gabinette das Cortes Estrangeiras, em que repete os sen
timentos de seo Amo, em N°. 2, e solicita uma commu
nicaçaõ amigável. 

N" . 4, 5, e 6, saõ partes de vários correios, que foram 
parados e maltractados, em vários pontos de Alemanha e 
ItaUa, &c. 

Nc . 7, he a Mensagem do Principe Regente ao Parla
mento. 

N°. 8, Carta de Mr. Bonnefoux, Perfeito Maritinio, a 
S. E. o Ministro da Marinha : — 

Rochefort, 7 de Abril, de 1S15. 
A's 10 horas da Tarde. 
Senhor,—Tenho a honra de vos inviar por um estafette 
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a copia de uma parte, que acabo de receber do Capitão da 
Fragatta Collinet, mandada de Rogan. 

Sou,&c. 
C A S . BONNEFOÜX. 

N°. 9, Parte do Capitão da Fragatta Collinet, mandada 
de Rogan, ao Perfeito Marítimo de Rochfort:— 

Rogan, 7 de Abril, de 1815. 
General—Um piloto que acaba de metter no rio uma 

galliota Hollandeza, informa-me de que o Capitão deste 
navio lhe dissera, que, a pequena distancia de Cordovan, 
vira uma fragatta Ingleza tomar um chasse-maré, que 
vinha da costa de Bretanha; e o piloto accrescenta, que 
vindo elle de Rogan na sua chalupa, fallâra com outro 
chasse-maré, o qual lambera lhe dissera que uma fragatta 
Ingleza e uma corvetta tinham aprezado muitos de seos 
companheiros. Naõ sei se todas estas noticias saõ verda
deiras ; porem como saõ de grande importância, apresso-
me a communicar-vo-Ias, por um morador desta cidade 
que vai para Rochefort esla tarde, e que ba de ser o por
tador da minha carta. 

Empreguei o Commissario Brae em levar estas noticias, 
em uma chalnpa pertencente a este porto, aos navios Fran
cezes que estaõ anchorados em Verdom, c que estaô para se 
fazer á vela esta tarde. 

Esta fragatta Ingleza, que se diz estar N . O. de Cor
dovan, ainda se naõ deo fé delia dos nossos altos. 

Copia fiel. 

(Assignado) BONNEFOÜX. 

P .S . O negociante, que trouxe estas noticias, diz-me,que 
antes de partir soubera dos officiaes da Casa da Alfândega 
que um navio estrangeiro, que tinha entrado no rio de Bour-
deaux, lhe dissera, que os Inglezes haviam posto a bordo 
delle a tripulação da chasse-maré aprezada, á excepçaõ do 
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Capitão e do Contra-raestre, os quaes conservaram a bordo 
para verificarem a tomadia. 

(Assignado) B O N N E F O Ü X . 

N°. 10, He um officio, contra-assignado pelo Marechal 

Massena, informando o Ministro da tomada de Mônaco 

pelas tropas lnglezas e Sardas. 

N°. 11, He um processo verbal sobre o mesmo sujeito. 

N°. 12, He uma Carta do Embaixador Francez em 

Madrid ao Baraõ Vitrolles, em Thoulouse , datada de 28 

de Março. Assegura-o de que o enthusiasmo do Governo 

Hespanhol e de toda a naçaÕ, he no mais alto grão, a favor 

do Governo ligitimo de França , e contra o Usurpador. 

Annuncia depois que o exercito Hespanhol recebera imme

diatamente ordens para marchar para os Pyrineos, debaixo 

do commando do General Castanhos. 

N°*. 13, e 14, Dizem respeito á tomada dos prisioneiros 

Francezes na Hollanda, vindos da Russia. 

DECRETO I M P E R I A L . 

Napoleaõ, &c . 

I . Requer-se dos Francezes empregados em paizes es

trangeiros como Agentes Politicos, que remetiam suas de

claraçoens antes do Io . de Março, e que voltem para 

França dentro de dois mezes. 

I I . Os que naõ se conformarem com estas ordens seraõ 

considerados como estando na situação daquelles, a quem 

saÕ applicaveis os Artigos do Código civil , em respeito a 

Francezes cora os Estrangeiros, e sua propriedade seqües

trada, conforme o nosso Decreto de 6 de Abril , de 1809. 

RELATÓRIO AO I M P E R A D O R . 

S E N H O R !—Uma ley especial reconheceo, em 21 de 

Dezembro passado, como dividas do Estado, as dividas 
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contrabidas era paizes estrangeiros, pelo Rey, e pelos 
Principes de Sua Casa, pelas quaes o Rey se declarou res
ponsável; esta resolução foi tomada sem opposiçaõ e sem 
debate, sem reserva, e com toda a franqueza que emana do 
nobre caracter Francez. 

Em conseqüência uma commissaõ foi encarregada da 
verificação dos titulos produzidos pelos vários credores e 
commeçou seos trabalhos ; em 20 de Março conse°*uinte-
raente estavam acabados. Poz-se o sello nos papeis, que 
já se tinham ajunetado; e Eu, de accordo com o Ministro 
das Finanças, abri-os. 

Era natural. Senhor, pensar que, meios concedidos com 
tanta lealdade, seriam despendidos com delicadeza, e que 
a munificencia nacional houvesse de ser empregada unica
mente em satisfazer serviços honrados e satisfazer soccorros 
fornecido-- á desgraça, e era indemnisar perdas inseparáveis 
de uma longa crise politica. 

Uma breve vista dos papeis apresenta o seguinte resul
tado : em primeiro bugar ha um registro volumoso, feito 
nos primeiros tempos da emigração, e que he de alguma 
sorte o archivo da emigração. Este registro foi apresen
tado aos commissarios pelo Conde Blacas, e era consultado 
todas as vezes que se reclamava alguma divida : illuslrava 
o objecto e as razoens dos credores, e governavam-se por 
elle os relatores em suas proposiçoens. 

O seguinte he, com poucas excepçoens, a qualidade de 
reclamaçoens que foram produzidas:— 

Reclamaçoens relativas ao ajunctamento e acantonamento 
do Exercito — despezas da primeira e segunda divisoens 
do exercito.—coaliçaõ das Provincias — corpo militar da 
Casa do Rey, e dos Principes — infanteria, dragoens, e 
caçadores.—administração das muniçoens, provisoens, e 
carros.—capela do grande quartel-general — despesas de 
viagens e do encargos particulares, &c. 

Muitos destes items haviam sido pagos prudentemente, 
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e restavam para pagar pouco menos de trinta milhoens. 

Porem 30 milhoens naõ bastariam para satisfazer as dividas, 

que naÕ entraram no registro, e que todos os dias se multi

plicavam e eram recebidas com preferencia ás primeiras. 

Desta casta eram as reclamaçoens de um tal Borel, que 

organizara uma força armada em Gavaudan ; e era quartel-

mestre-general na Associação Bretonica; também havia 

um Principe de Hohenloe, uma Duqueza de P ie , de Ba

viera, um Braschi, de Cayla, que requeriam as despesas de 

levantar regimentos no serviço dos Principes. 

O Duque de Otranto, depois de haver enumerado muitas 

outras despezas, assegura aos seos leitores, que todas as 

sommas acima foram despendidas " em propagar libellos, 

armar desordens, fazer roubos, e assassinios." 

Desta sorte, conclue elle, foram os thesouros da naçaõ 

empregados, ao mesmo tempo, em pagamento dos mais 

infames serviços, e em liquidação das despezas de uma 

guerra feita contra a naçaõ Franceza. 

(Assignado) O Duque de O T R A N T O . 

Paris , 12 de Abril , de 1815. 

Circular do Ministro do Interior aos Prefeitos. 

Paris , 12 de Abril. 

Senhor,—O Decreto de 28 de Março ul t imo, manda re

colher todos os soldados, que houverem largado o exercito, 

por qualquer causa. 

A pátria espera novos esforços daquelles valentes, que já 

pelejaram pela sua gloria, e que naÕ haõ de ser surdos á 

voz da honra. O Imperador naõ duvida que elles obede

cerão mui promptos á chamada, e que vos poreis toda a 

vossa energia na execução destas ordens. 

(O resto desta circular naõ he interessante; urge mera

mente o Prefeito para que ajunete os soldados, e os faça 

marchar para os seos regimentos.) 
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Outra circular de Fouche, Ministro da Policia, aos 
Tenentes Generaes de Policia, urge os mesmos pontos, e 
continua dizendo:— 

Nos estamos em paz : o Imperador tem proclamado so-
lcmnemente a sua intensaõ de manter o Tractado de Pa
ris ; qual pode entaõ ser o objecto daquellas operaçoens 
hostis para lá das nossas fronteiras ? Se nós naÕ desejamos 
intrometter-nos nos arranjos internos dos Estados vizinhos, 
para que querem elles metter-se com os nossos? Perten
dem elles subjugar a França por ameaças, por armas, e 
por senhores da escolha delles ? 

E que Reys, que naçoens podem ver sem graõ temor, 
uma violação tam inaudita da independência e dos prin
cipios, que formam a segurança de todas as naçoens e de 
todos os Governos ? Que povo ha, que naÕ esteja enviles-
cido por longa escravidão, que consentisse em receber um 
Monarcha das maõs de estrangeiros? 

Naõ ha um século que Principes, tornados a chamar 
para o throno por um punhado de faccionarios, foram 
outra vez lançados delle pela voz do povo. Nossos pays 
viram os Slewarts causando a caridade de todas as Cortes 
da Europa, e mendigando baixamente seo suecorro ; viram 
Inglaterra afrontar as ameaças e as armas do Continente, 
escapar por este ultimo acto de coragem a uma guerra 
civil, aos perigos de uma fyrannia hypochrita, e terminar 
uma revolução, que tinha, como a nossa, seos desvios da 
moral, e que eslava em precisão de uma nova dynastia ! 

Haverá de ser a França mais infeliz do que nunca? Es
tará ella guardada para uma humilhação, de que naÕ 
achamos exemplo na historia ? Haverá cila de permittir 
covardemente que outras lhe dictem leys, quando ella tem 
direito e poder para rejeitar toda sorte de escravidão ? 
quando 300,000 guerreiros, provados em numerosas bata
lhas, e dous milhoens de cidadãos estaõ promptos para 
marchar á voz da pátria ? Naõ! o throno para o qual os 
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votos de quatro milhoens de homens chamaram o Impera
dor, este throno assegurado por tantos tractados, illustrado 
por tantos sacrifícios, nunca poderá vir a ser preza de um 
conquistador! 

(Assignado.) O Duque de O T R A N T O . 

0 Ministro da Repartição da Guerra aos militares man
dados recolher ás suas bandeiras pelo Decreto, de 28 
de Março. 

Vos sinceramente desejáveis o vosso Imperador. Elle 
he chegado. Vos o haveis amparado com todos os vossos 
esforços. Reuni-vos com toda a pressa possivel á roda 
dos vossos estandartes, paraque estêjais promptos para de
fender a vossa pátria dos inimigos, que desejam proscrever 
vossas bandeiras nacionaes, impor-nos Soberanos, e dictar-
vos Constituiçoens. 

Em taes circunstancias, he obrigação de todo o Francez, 
já acostumado a guerra, unir-se ao estandarte Imperial. 
Apresentemos a nossos iuimigos uma barreira de aço, e 
provemos-lhes que somos sempre os mesmos. 

Soldados! Ou tenhais recebido licenças limitadas ou 
ilfimitadas; ou tenhais obtido baixa, se vossas feridas es
taõ curadas, e estais capazes de servir, vinde unir-vos ao 
exercito! A honra, a vossa pátria, o vosso Imperador vos 
convidam! 

Com que reproches naó terieis vos razaõ de me carregar, 
se o vosso bello paiz tornasse a ser assolado por aquelles 
soldados, que tantas vezes vencestes, e se os estrangeiros 
invadissem França, e a riscassem do mapa da Europa. 

O Principe de ECKMUHL. 

Vem no Monitor muitos documentos achados nas car
teiras do Abbade de Montesquieu, e do Conde Blacas. 
Saõ meramente copias de actos públicos, e notas para 
preparar outros. 

So 2 
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O ultimo destas papeis , be talvez, o mais curioso: pa

rece que saõ as instrucçoens escriptas de um Mr. Dayot, 

que foi encarregado pelo Principe Talleyrand de levar os 

seos sentimentos particularmente a Luiz X V I I I . antes de 

este haver partido de Londres , o anno passado. He da

tado de Dover, 24 de Abri l , de 1814 ; em o qual logar pa

rece que M. Dayot posêra suas instrucçoens por escripto. 

Este curioso documento principia assim :— 

Mr. de Talleyrand estava mui oecupado com alo-uma 

coiza para o R e y — E u propuz-lhe que esperaria 24 horas, 

para a trazer commigo; porem o receio de que o Rey che

gasse inexperadamente, determinaram-o a expedir-me im

mediatamente com o summario do que elle propõem. 

N o caso de S. M. desembarcar antes deste documento 

annunciado estar prompto, Mr. de Talleyrand julga in-

dispensavelmente necessário que S. M. faça saber, ao de

sembarcar, que acceita a Constituição; porém, que ella 

lhe parece susceptivcl de modificação em vários pontos, e 

que elle os discutirá no Senado. 

Mr . de Talleyrand já tem preparado o Senado para ver 

a Constituição soffrer algumas mudanças, por meio da se

guintes palavras , cheias de artificio, que lisojearam sua 

vaidade :—Senhores, achareis no Rey um homem de es

pirito superior, e de distinctos talentos ; podeis esperar ou-

villo discutir os artigos da Constituição, e podeis prepa

rar-vos para ter a honra de entrar em campo com elle. 

Esta insinuação teve o melhor effeito. 

Nas mesmas cartas patentes, fará bem o Rey em fixar 

um dia para tomar o juramento de fidelidade. Este artigo 

he da primeira importância, porque servirá de aqueitar 

todas as ideas fluctuanles, e de attrahir a soldadesca que 

tem estado isolada dos Chefes, que haõ remetido a sua ad-

herencia. 

Mr. de Tal leyrand tem por mui essencial, que o Rey 

naõ conceda, nem prometia o mais pequeno poder aos 
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Marechaes, mas S. M. os deverá satisfazer lisonjcando-
lhes a sua vaidade. 

Toda a população de França está animada com o mes
mo zelo, devoção, e amor pela pessoa áo Rey, e para com 
todos os membros da Familia Real . Estes sentimentos 
passam mesmo ate loucura ; e tal he a indignação geral , 
que certos artigos da Constituição tem exci tado, que va
rias vezes o povo tem clamado debaixo das janeltas de 
Monsieur. 

Viva Luiz X V I I I . ! abaixo o Senado ! 

Este zelo ultrajante he imprudente, no tempo actual. 

Se o povo manifesta enthusiasmo verdadeiramente Fran

cez, o exercito mostra muito má disposição. Com tudo, 

as tropas de linha estaõ boas ; e nas Guardas Imperiaes, 

os descontentes reduzem-se aos bandos antiiros. A guarda 

nova ou está separada, ou quasi a separar-se. 

Mr. de Talleyrand pensa, que o Conde de Artois, cujas 

maneiras saõ cheias de graça, deverá ir pelas provincias 

para ganhar os desejos do povo, e pôllos aos pés do Thro

no. O Duque de Bourbon atravessará outras partes da 

França com o mesmo fim. 

Quanto aos Duques de Angouleme e de Berry, seria 

mui desejável que se formassem para elles dous campos 

em França, aonde elles houvessem de permanecer por longo 

tempo para ganharem os affectos da soldadesca, e para a 

acostumar a pôr nestes Principes todas as suas esperanças, 

e olhar para elles como únicas fontes do seo bem. 

Julga-se necessário, que juncto á pessoa do Rey esteja 

alguém que saiba bem o paiz, c que seja ao mesmo tempo 

homem de talento; e, neste respeito, lembra Mr. de 

Remuzat, cujo comportamento ha sido sempre bom. 

Mr. de Talleyrand põem toda a sua felicidade em dedi

car sua vida ao serviço do Rey ; e nada pede para si. Elle 

julga-se, comtudo, qualificado para as Relaçoens Estraii-
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geiras, e requer aquella Repartição, que he mui difficil de 
manejar, e precisa um homem habituado, e acostumado a 
tractar com todos os Gabinetes da Europa. 

Mr. de Talleyrand supplica ao Rey, que conceda a Mr. 
de Perigord o posto de primeiro Ajudante de Campo 
juncto á sua pessoa, e a Madame Edmund Perrigord a 
graduação de Dama do Palácio, de que o seo comporta
mento, e a sua piedade a fazem digna. 

Mr. de Talleyrand também recommenda ao Rey o dicto 
Edmundo Perigord para a primeira nomeação de Duques 
e Pares. (Assignado) DAYOT. 

Ordenaçoens do Rey de França. 

Luiz, por Graça de Deus, Rey de França e de Na
varra ; 

A todos aquelles, que estas presentes virem, saúde: Con
siderando a urgência das circunstancias, e o dever, que 
ellas sobre nos impõem, de exercitar em toda a sua extensão 
os direitos do nosso poder real, conforme o artigo 14 da 
carta Constitucional, temos ordenado e ordenamos o se
guinte :— 

Art. 1. He prohibido a todos os nossos vassallos, que 
momentaneamente se acharem debaixo do coverno de 
Napoleaõ Buonaparte, pagar ao governo chamado Impe
rial alguma espécie de taxas directas ou indirectas, de
baixo de qualquer denominação, fossem ellas impostas em 
que tempo fossem, ou legalmente pela concurrencia das 
duas Cameras, e da nossa authoridade, ou por algum 
outro corpo politico illegalmente juncto, ou pela violência 
de authoridade arbitraria, seja civil ou militar. 

Hé igualmente prohibido á todos os Prefeitos, Inspec
tores de Finanças, Recebedores Geraes e Particulares, 
Collectores, Manejadores de Contribuiçoens directas ou 
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indirectas, de Alfândegas e Registros, e em geral a todos 
os Contadores, que tem connexaõ com a Repartição das 
Finanças, pagar os fundos que cobrarem, ou tiverem em 
sua raaÕ, aos cofres chamados Imperiaes. 

Os agentes, acima nomeados, que, tendo conhecimento 
da nossa presente ordem, naÕ se conformarem com ella, 
seraõ condemnados no perdimento das seguranças que 
tem fornecido, ou seraõ obrigados a pagar segunda vez ao 
nosso thesouro os fundos, que houverem entregado a Napo
leaõ Buonaparte : e todas as quitaçoens e recibos dados 
pelas authoridades do governo chamado Imperial, seraõ 
nullas e de nenhum effeito, em respeito a estes agentes. 

A venda de madeira, e dos bens públicos, authorizada 
pelo ultimo budget, he suspendida nos departamentos 
invadidos por Napoleaõ Buonaparte. Quaesquer vendas 
feitas depois da data desta ordenação saõ declaradas nullas 
e vans. 

4. Nas provincias aonde a traição de alguns corpos do 
exercito, e a tyrannia de Buonaparte, ainda naõ tem dei-
ribado os agentes da authoridade real, estes seguirão para 
o pagamento das taxas, as instrucçoens do nosso Ministro 
das Finanças, datadas de 12 deste mez. 

5. Os nossos Ministros, Secretários de Estado, das Fi
nanças, e da nossa Casa, saÕ encarregados, cada um no 
que lhe couber, da execução desta presente ordenação. 

Dada em Lille, em 23 de Março, do anno da graça de 
1815, e no 20 do nosso reynado. 

(Assignado) Lu iz . 

Pelo Rey, 
(Assignado) BLACAS D'AULPS. 

Luiz, por Graça de Deus, Rey de França, e de Na
varra. 

A todos aquelles que estas presentes virem saúde :— 
A traição de quasi todos os corpos do exercito desti-
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nado para defender a pátria, fazendo indispensável o 
mudar inteiramente as medidas, que julgámos do nosso 
dever tomar; desejando prevenir as novas calamidades 
com que o nosso povo está ameaçado pela presença de 
Napoleaõ Buonaparte no território Francez. 

Considerando, que a conscripçaõ foi abolida pelo artigo 
12 da carta constitucional, e que o recrutamento do exer
cito para mar e para terra, ainda naõ está determinado 
por ley. 

Referindo-me no artigo 14 da carta constitucional, que 
põem á nossa disposição todas as forças de mar e de terra. 

Considerando, que pelo raesmo artigo da carta, pertence 
a nós fazer e publicar ordenaçoens e regulamentos neces
sários para a segurança do nosso reyno; e que fomos 
convidados pela Camera dos Pares, e pela Camera dos 
Deputados dos Departamentos, para fazer uso desta autho
ridade era toda sua extençaõ. 

Considerando, finalmente, que a todos os poderes com 
que em tempos ordinários estamos revestidos pelo nosso 
titulo real, e pela carta constitucional, estaõ unidos, em 
uma crise tam perigosa, todos aquelles que o perigo, a 
confidencia, a vontade da naçaõ, e os desejos exprimidos 
pelos seus representantes, nos impõem a obrigação de 
exercer. 

Por estas razoens, temos ordenado, e ordenamos o que 
se segue:— 

1. Hé prohibido a todo Francez, ou tenha já pertencido 
ás nossas tropas, ou naõ tenha ainda servido, obedecer a 
alguma pertendida ley de conscripçaõ, ou de recruta
mento, ou a alguma ordem illegal qualquer que for, que 
emanar de Napoleaõ Buonaparte, de todos os corpos ou 
authoridades, politicos, civis, ou militares, que elle con
vocar ou estabelecer, ou que lhe tiverem obedecido depois 
do 1 de Março, de 1815, ou que lhe obedecerem para o 
futuro. 
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2. He igualmente prohibido a todos os governadores, e 
olüciaes generaes, commandantes era nossas divisoens mi
litares, e nos departamentos de nosso reyno, aos officiaes 
de nossa gendarmeria real, e a toda gendarmeria indivi
dualmente, a todos os coronéis, majores, ou chefes de um 
corpo, como também a todos os nossos almirantes, e outros 
officiaes da nossa marinha real, aos prefeitos raaritimos e 
commandantes em nossos portos e arsenaes, a todos os 
prefeitos, sub-prefeitos, maiores, ou ajudantes dos maiores, 
executar ou fazer executar alguma pertendida ley de con
scripçaõ ou recrutamento, ou algum dos actos, ou ordens 
illegaes, mencionados no artigo precedente. 

3. Todo Francez, que elles forçarem a alistar-se debaixo 
das bandeiras de Napoleaõ Buonaparte, fica authorizado 
para se retirar mesmo a viva força. 

4. Todo governador ou official general, commandante 
em nossas divisoens militares, ou nos departamentos de 
nosso reyno, todo coronel, major, ou chefe de um corpo, 
todo commandante em nossas fortalezas, ou posiçoens mi
litares, todo official de nossos corpos reaes de engenheiros, 
e de artilheria, todo almirante, vice-almirante, ou outros 
officiaes de nossa marinha real, prefeitos maritimos, e 
commandantes em nossos portos e arsenaes, que, em des
peito do juramento que nos haõ dado, adherirera ao par
tido de Napoleaõ Buonaparte, seraõ removidos, e priva
dos de todo o seu soldo, ou meio soldo, uma vez que 
tendo conhecimento desta nossa presente ordenação, naõ 
tornem ao seu dever para comnosco. 

5. Damos baixa, pela presente ordenação, a todos os 
officiaes e soldados de terra e de mar, que, havendo sido 
seduzidos pelos chefes que nos atraiçoaram, haõ partici
pado na revolução, e tem passado momentaneamente para 
debaixo do commando de Napoleaõ Buonaparte, ou de 
seus adherentés, e ordenamos aos dictos officiaes e solda
dos, que vaõ immediatamente para suas casas, 
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6. Os nossos Ministros da Guerra, e do Interior, saõ 
encarregados, cada um no que lhe pertencer, da execução 
da presente ordenação. 

Dada em Lille, em 23 de Março, do anno da graça, de 
1815, e no 20 do nosso reynado. 

(Assignado) Luiz. 
Pelo Rey, 

(Assignado) FRANCISCO DE JAUCOURT. 

Duque de FELTRE. 

Proclamaçaõ. 
Luiz, por graça de Deus, Rey de França e Navarra ; 

aquelles de nossos amados filhos á quem estas chegarem, 
saúde :— 

Aquelle que vos enganou duranfe os últimos dez annos, 
torna agora para vos enganar. Quinze dias estaõ quasi 
passados depois que elle se assentou por traição sobre 
aquelle throno para que os vossos desejos me chamaram 
sempre. J á a Europa o sabe, e já avança para o des-
thronar! 

Ella avança, Francezes ! Suas immumeraveis phalanges 
cedo passarão vossas fronteiras, porem a Europa naõ he 
mais vossa inimiga; eu reconcilei-vos com ella. De 
agora em diante vereis naquelles estrangeiros, alias tara 
formidáveis, alliados generosos, que vem ajudar-vos a 
sacudir o jugo da oppressaõ. Todos os soldados da Eu
ropa marchara debaixo da mesma bandeira, c esta hé a 
dos lirios. Quebrado pela idade, e pelos infortúnios de 
vinte-e-cinco annos, naõ posso dizer-Ibes como meu avo— 
o ponto de reunião hé a minha pluma branca—porem 
seo-uillos-hei de perto ao campo da honra. 

Francezes ! Hé a vaa illusaõ de gloria, que vos tem 
desencaminhado. Os meus braços estaõ abertos para 
vós ; vinde, e lançai-vos nelles, e eu me esquecerei de 
que já os haveis deixado. Francezes! quem de vós 
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deseja pegar cm armas contra mim ? E u naô sou vosso 

inimigo ; eu sou vosso Rey ; eu sou o irmaõ de Luiz X V I . 

Eu venho como Henrique I V . atacar e vencer uma nova 

facçaõ. Venho segunda vez trazer-vos paz e felicidade. 

(Assignado) L u i z . 

E por baixo, 

(Assignado) O Duque de F E L T R E , 

Ministro da Gue r r a . 

Frankfort, 15 de Abr i l , de 1815. 

Acto addicional ás Constituiçoens do Império Francez. 

Napoleaõ, pela graça de Deus e as Constituiçoens, Impera
dor dos Francezes ; a todos os presentes e futuros, saúde. 

Depois que fomos pela primeira vez chamados, ha agora 
quinze annos, pelos desejos da França, para o Governo do 
Estado, trabalhamos por melhorar, cm vários períodos as for
mas constitucionaes, segundo os desejos e necessidades da 
naçaõ, e aproveitando as liçoens da experiência. As Consti
tuiçoens do Império tem sido assim formadas de uma serie de 
actos, que fôram revestidos da approvaçaõ do povo. Tinha-
mos entaõ por objecto organizar um grande systema federativo 
Europeo; que tínhamos adoptado como conforme ao espirito 
do século, e favorável aos progressos de civiliziçaõ. Etn 
ordem a completar isto, e a dar-lhe toda a extençaõ e estabili
dade de que éra susceptível, deferimos para outro tempo o 
estabelicimento de muitas instituiçoens internas ; mais especial, 
mente aquellas, que eram destinadas a proteger a liberdade dos 
cidadãos. Daqui em diante, o nosso fito será somente aug
mentar a prosperidade da França, consolidando a liberdade 
publica. Daqui resulta a necessidade de muitas e importantes 
modificacoens nas Constituiçoens, Senatus Consultos, e outros 
actos que governam este Império. 

Por estas razoens, desejando, por uma parte, conservar do 
passado o que he bom e saudável, e de outra parte fazer a 
Constituição do Império conforme, cm todas as cousas, aos 
desejos e necessidades da naçaÕ, assim como ao estado de paz 

3 p 2 



480 Politica. 

que desejamos manter com a Europa, temos resolvido propor 
ao povo uma serie de proposiçoens, tendentes a modificar e 
melhorar os Actos Constitucionaes, cercar os direitos dos cida
dãos, com todas as suas defezas, dar ao systema representativo 
toda a sua extençaõ, investir os corpos intermediários com a 
desejável importância e poder ; em uma palavra combinar o 
mais alto ponto da liberdade politica e da segurança individual 
com a fortaleza e concentração necessárias para fazer que as 
Potências Estrangeiras respeitem a independência do povo 
Francez, e a dignidade de nossa Coroa. Consequentemente 
os seguintes artigos, formando um acto supplementar ás Con
stituiçoens do Império, será submettido á livre e solemne acei
tação de todos os cidadãos em toda a França. 

T I T U L O I . 

Disposiçoens geraes. 

Art . 1. As Constituiçoens do Império, a saber, o Acto Con
stitucional de 22 Frimaire, anuo 8, o Senatus Consulto de 
13 e 16 Thermidor, anno 10, e o de 28 Floreal, anno 12, 
seraõ modificadas pelos seguintes artigos. Todas as outras 
suas disposiçoens saÕ confirmadas c mantidas. 

2 . O poder legislativo he exercitado pelo Imperador, e duas 
Câmaras. 

3. A primeira Câmara, chamada a Câmara dos Pares, he 
hereditária. 

4. O Imperador nomeará os membros, cuja nomeação será 
irrevogável para elles, e seus descendentes machos, de mais 
velho a mais velho, em linha directa. O numero dos Pares he 
illimitado. A adopçaÕ naÕ transmitte a dignidade de Par, 
aquelle que he objecto delia. Os pares tomarão o seu assento 
na idade de 21 ; porém naõ teraõ vóz deliberativa até os 25 

annos. 
5. A Câmara dos Pares será presidida pelo Archi-Chanceller 

do Império ; ou, no caso anticipado pelo artigo 51 do Senatus 
Consulto de 28 Floreal, anno 12, por um dos Membros da-
quella Câmara, especialmente nomeado pelo Imperador. 

6. Os membros da Familia Imperial, na ordem hereditária, 
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saÕ Pares por privilegio. Tomarão os seus assentos próximos 
ao Presidente. Elles seraõ membros da Casa aos 18 ; mas naõ 
teraõ vóz deliberativa até os 21 . 

7. A segunda Câmara, chamada Câmara dos Representantes, 
será eleita pelo povo. 

8. Os Membros daquella Camera seraõ em numero de 629 ; 
devem ter pelo menos 25 annos de idade. 

9. O presidente da Câmara dos Representantes será nomeado 
pela Câmara ao começo da primeira sessaõ. Elle reterá as 
suas funcçoens, até que se convoque outra Camera. A sua 
nomeação será submettida á approvaçaõ do Imperador. 

10. A Câmara dos Representantes verificará as qualifica
çoens de seus membros, e pronunciará sobre a validade das 
eleiçoens disputadas. 

11. Os membros da Camera dos Representantes, receberão, 
para as deszczas de viagens, e durante a sessaõ, a indemnidade 
fixada pela Assemblea Constituente. 

12. Elles saÕ indefinitamente reelegiveis. 
13. A Câmara dos Representantes se renovará cada cinco 

annos. 
14. Nenhum membro de qualquer das Cameras pode ser 

prezo, excepto em caso de llagrante delicto, nem perseguido 
criminal, nem correccionalmente durante a sessão, excepto em 
virtude de uma resolução da Câmara de que elle he membro. 

15. Nenhum pode ser prezo ou detido por dividas, depois 
da Câmara se ter congregado, nem 40 dias depois da sessaõ. 

16. Os Pares devem ser processados na sua Câmara, em 
matérias criminaes ou correccionaes, segundo as formas pre-
scriptas pela ley. 

17. A qualidade de Par c de Representante he compatível 
com todas as funcçoens publicas, excepto a de comptables. 
(Certas pessoas empregadas na cobrança do6 impostos.) 

Os Prefeitos e Sub-prefeitos nao saÕ elegiveis pelo Collegio 
Eleitoral do Departamento, ou da Redondeza (arrondisse. 
ment), que elles administram. 

IS. O Imperador mandará para as Câmaras Ministros de 
Estado, e Conselheiros de Estado, que terão assento, e toma-
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TaÕ parte na9 discussoens, mas naõ teraÕ vóz deliberativa, 
excepto no caso de serem membros da Camera dos Pares, ou 
sendo eleitos pelo povo. 

19. Os Ministros, que saõ membros da Camera dos Pares, 
ou da Câmara dos Representantes, ou que ali tem assento, 
como mandados pelo Governo, daraõ ás Câmaras qualquer 
informação, que se julgar necessária, quando a sua publicidade 
naÕ comprometter os interesses do Estado. 

20. As sessoens das duas Câmaras seraõ publicas. Elles 
poderão com tudo formar-se em Committés secretos; a Câmara 
dos Pares, requerendo-o assim 10 membros; e a dos Represen. 
tativos, requerendo-o 25. O Governo pôde também requerer 
igualmente Committés Secretos, quando tiver a fazer commu
nicaçoens. Em todo o caso as deliberaçoens c os votos naÕ 
podem ter lugar senaõ em publico. 

21. O Imperador pôde prorogar, adiar, e dissolver a Câmara 
dos Representantes. A proclamaçaõ, que pronuncia a disso
lução, convoca também os Collegios Electoraes para nova 
eleição ; e nomeia a convocação dos Representantes dentro em 
seis mezes ao mais tardar. 

22. Durante o intervallo da sessaõ da Câmara dos Repre
sentantes ; ou no caso de sua dissolução, a Câmara dos Pares 
naÕ se pôde reunir. 

O Governo tem a proposição das leys ; as Cameras podem 
propor emendas; se estas emendas naÕ saÕ adoptadas pelo Go
verno, as Cameras saÕ obrigadas a votar sobre a ley, tal qual 
tem sido proposta. 

24. As Câmaras tem o poder de requerer o Governo a que 
proponha uma ley, sobre qualquer objecto determinado, e es
boçar o que lhe parecer próprio para ser inserido na ley. 
Este requirimento pôde ser feito por qualquer das duas câ
maras. 

25. Quando uma proposição assim esboçada for adoptada 

por alguma das duas Câmaras, será levada á outra, c, se for ali 

approvada, será levada ao Imperador. 
26. Nenhum discurso por escripto, excepto os Relatórios 

dos Committés, os Relatórios dos Ministros, sobre as leys, que 
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se apresentam, e contas que se dam, pôde ser lido cm alguma 
das Câmaras. 

T I T U L O I I . 

Dos Collegios electoraes, e do modo das eleiçoens. 

27. Os Collegios electoraes dos Departamentos c Redonde
zas saõ mantidos, conforme o Senatus Consulto de 16 de Ther-
midor, anno 10, salvas as modificacoens seguintes. 

28. As assembléas dos Cantoens encherão, por eleiçoens an
nuaes, as vacâncias dos collegios eleitoraes. 

29. Desde a data do anno de 1816, um membro da Casa dos 
Pares, nomeado pelo Imperador, será irremovivelmente Pre
sidente vitalício de cada collegio eleitoral de Departamento. 

30. Desde a data da mesma epocha, o collegio eleitoral de 
cada Departamento nomeará, d'entre os membros de cada col
legio da Redondeza, o Presidente c dous Vice-Presidentes. 
Para este fim a assemblea do collegio do Departamento se anti-
cipará 15 dias á do Collcgio da Redondeza. 

31. Os Collegios dos Departamentos e Redondezas nomea
rão o numero de Representantes fixos para cada um, segundo 
o acto c taboa aqui annexo N°. 1. 

32- Os Representantes podem indiferentemente ser escolhi
dos de qualquer parte de toda a extençaõ da França*—Cada 
Collegio dos Departamentos ou Redondezas, que nomear um 
Representante, que naÕ pertence ao Departamento ou Redon
deza, nomeará um Supplente, que deve necessariamente ser 
uma pessoa pertencente ao Departamento ou Redondeza. 

33. A propriedade ou industria commercial ou de manufac
turas, terá uma representação especial. 

A eleição dos Representantes do commercio ou manufactu
ras, será feita pelo Collegio eleitoral do Departamento, de uma 
lista de pessoas elegiveis, formalizada pela câmara de Commer
cio, e Cameras Consultativas Unidas, segundo a taboa aqui 
annexa, (N. 11.) 
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T I T U L O I I I . 

Das leys dos tributos. 

34. O tributo geral directo, seja sobre bens immoveis ou so
bre os moveis, só pode ser votado para um anno. Os tributos 
indirectos podem ser votados por vários annos. No caso da 
dissolução da Câmara dos Representantes, os tributos votados 
na sessaõ precedente continuarão até a próxima futura congre-
güçaÕ da Câmara. 

35. NaÕ se cobrará tributo algum directo ou índirecto, em 
dinheiro ou em gênero ; naÕ se pedirão empréstimos; nao se 
faraó inscripçoens de credito no grande livro da divida pu. 
blica; nao se alienará ou trocará domain algum ; nao se or. 
denará recrutamento de gente para o exercito; naÕ se trocará 
porção alguma de território;—senaõ em virtude de uma ley. 

36. NaÕ se poderá fazer proposição para tributos, empres. 
timos, ou recrutas de gente, senaõ na câmara dos Represen
tantes. 

37. Será também á Câmara dos Representantes, que se apre
sentará em primeiro lugar o Budgst (estimativas de receita e 
despeza) do Estado, contendo a conta do rendimento, e a pro
posição, dos fundos que se haõ de assignar, na quelle anno, em 
cada Repartição do Ministério; e a conta de receita, e despeza 
do anno ou annos precedentes. 

T I T U L O IV. 

Dos Ministros, e de sua responsabilidade. 

38 Todos os actos do Governo devem ser contrasignados, 

por um Ministro, que tenha uma Repartição. 

39. Os Ministros saÕ responsáveis pelos actos do Governo, 

que assigna rem, assim como pela execução das leys. 

40. Elles podem ser accusados pela Câmara dos Represen

tantes, e devem ser julgados pela Câmara dos Pares. 
41; Qualquer Ministro ou Commandante Militar de terra ou 

de inar, pôde ser accusado pela Câmara dos Representantes, e 
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julgado pela Câmara dos Pares, por ter compromettido a segu
rança e honra da naçaÕ. 

42. A Câmara dos Pares, neste caso, exercitará, seja para 
characterizar a offensa, seja para impor a pena, um poder de 
discrição. 

43. A Câmara dos Representantes, antes de declarar, que 
deve fazer uma accusaçaõ, contra qualquer Ministro, deve 
declarar, que ha fundamentos para examinar a proposição de 
accusaçaõ. 

44. Esta declaração uaÕ pôde ser feita, senaõ em conformi
dade do relatório de um committé de 60 membros, tirados á 
sorte. Este committé naÕ pode apresentar o seu relatório, se
não dez dias, ao menos, depois de sua nomeação. 

45. Quando a Câmara declarar, que ha fundamentos para 
exame, poderá citar o Ministro para que compareça, e exigir 
delle explicaçoens. A appellaçaõ naÕ pode ter lugar, senão 
dez dias depois do relatório do committé. 

46. Em qualquer outro caso, os Ministros, que tenham uma 
repartição, naÕ podem ser citados pelas Câmaras, nem receber 
ordens dellas. 

47. Quando a Câmara dos Representantes tiver declarado, 
que ha fundamento para exame contra um Ministro, se deverá 
formar novo committé de 60 membros, tirados por sorte como 
os primeiros, e este Committé fará novo relatório, trazendo a 
accusaçaõ. Este committé naõ pode fazer o seu relatório se
não dez dias depois da sua nomeação. 

48. A accusaçaõ (Ia mise en aceusation) naõ pode ser pro
nunciada senaÕ aos dez dias depois da leitura e distribuição do 
relatório. 

49. Sendo a accusaçaõ pronunciada, a Câmara dos Repre
sentantes nomea cinco commissarios, d'entre os seus membros, 
para proseguir a accusaçaõ na Câmara dos Pares. 

50. O artigo 75 do titulo V I I I . do acto Constitucional de 
22 Frimaire, anno 8"°., pelo qual se determina, que os agentes 
do Governo, só poderão ser processados, em virtude de uma 
decisaõ do Conselho de Estado, será modificado por uma ley. 

VOL. XIV. No. 83. 3 o 
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T I T U L O V. 

Do Poder Judicial. 

51. O Imperador nomea todos os juizes, elles saÕ irremovi-
veis por toda a vida, desde o instante de sua nomeação, ex
cepto a nomeação dos juizes de paz, e juizes do commercio, 
que será como d'antes. 

Os actuaes juizes nomeados pelo Imperador, nos termos do 
Senatus Consulto de 12 de Outubro, 1807, e que elle julgar 
conveniente conservar, receberão suas patentes vitalícias, do 1°. 
de Janeiro próximo futuro. 

52. A instituição dos jurados he mantida. 
53. Os processos em matarias criminaes saÕ públicos. 
54. Os crimes militares seraõ somente processados por tri. 

bunaes militares. 
55. Todos os outros crimes, ainda que sejam commettidos 

por soldados, estão na jurisdição dos tribunaes civis. 
56. Todos os crimes e offensas, que pertenciam á Alta Corte 

Imperial, e sobre que se naÕ reserva a sentença, pelo presente 
acto, á Câmara dos Pares, seraõ remettidos aos tribunaes ordi
nários. 

57. O Imperador tem o direito de perdoar, mesmo em mate. 
riascor reccionaes, e de conceder amnestias. 

58. A interpretação das leys, requerida pela Corte de Cassa

ção, será dada em forma de ley. 

T I T U L O VI. 

Direitos dos Cidadãos. 

59. Todos os Francezes saõ iguaes aos olhos da ley, seja 
como contribuidores, para os tributos e encargos públicos, 
seja para a admissão a empregos civis e militares. 

60. Ninguém, debaixo de qualquer pretexto que seja, po
derá ser removido dos juizes, que lhe sao assignados pela ley. 

61 Ninguém pode ser processado, detido, prezo, ou dester

rado, senaÕ em conformidade das formalidades prescriptas pelas 

leys 
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62. A liberdade de culto he garantida a todos. 

63. Toda a propriedade possuída ou adquirida segundo as 
leys, e todas as reclamaçoens ao Estado saõ invioláveis. 

64. Todo o cidadão tem o direito de imprimir, e publicar os 
seus pensamentos (assignando o seu nome) sem nenhuma cen
sura previa, e ficando somente sugeito, a uma responsabilidade 
legal depois da publicação, pela decisaõ dos jurados; ainda 
quando naÕ tenha lugar senaÕ uma pena correccional. 

65. O direito de requerer he segurado a todos os cidadãos. 
Toda a petição he individual. Estas petiçoens podem ser di. 
rígidas ou ao Governo, ou ás duas Câmaras; com tudo estas 
ultimas mesmo devera trazer um titulo, como se fossem dirigi
das ao Imperador. Devem ser apresentadas ás Câmaras de
baixo da garantia do Membro, que recommenda a petição, de
vem ser lidas publicamente, e se a Câmara as toma em conside
ração, devem ser levadas ao Imperador pelo Presidente. 

66. Nenhum lugar, nem parte do território, pode ser decla
rado em estado de cerco, senaÕ no caso de invasão por uma 
potência estrangeira, ou tumulto civil. 

No primeiro caso, a declaração deve ser feita por um acto 
do Governo. 

No segundo, somente pôde ser feita por ley. Sempre que 
as Câmaras naÕ estejam congregadas, quando sueceder este 
acontecimento, o acto do Governo, que declara o estado de 
cerco, será convertido em proposição de ley, dentro de quinze 
dias, depois de se tornarem a congregar as Câmaras. 

67. Com tudo o povo Francez declara, que, na delegação 
que tem feito, eque fará de seus poderes, elle naÕ tem intença3 
de dar, nem dá, o direito de propor o re-estabelicimento dos 
Bourbons, ou de qualquer Principe daquella familia, ao throno, 
ainda mesmo no caso da extincçaõ da dynastia Imperial: nem 
o direito de restabelecer a antiga nobreza feudal, nem os privi
légios feudaes, esenhoreaes; nem dizimos; nem qualquer culto 
privilegiado ou dominante; nem o poder de fazer qualquer ten. 
tativa contra a irrevogabilidade da venda dos domains naci. 

3 Q 2 
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onaes ; elle formalmente prohibe ao Governo, ás Câmaras, 
e aos cidadãos, toda a proposição para este effeito. 

Dodo em Paris, aos 20 de Abril, de 1815. 
(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Pelo Imperador, 
O Ministro e Secretario de Estado, 

(Assignado) Duque de BASSANO. 

(Appensos ao Acto Constitucional.) 

N°. 1. 

Palácio Elyseo, 22 de Abril, 1815. 

Napoleaõ, pela graça de Deus, &c. 
Art. 1. A proporção do numero de deputados na Câmara 

dos Representantes, e sua eleição saÕ reguladas da maneira 
seguinte :— 

2. Os Collegios Eleitoraes dos Departamentos nomearão 238 
Deputados para a Câmara dos Representantes, e os Collegios 
Eleitoraes das Redondezas nomearão, qualquer que seja a sua 
população, um deputado para cada Redondeza; tudo confor
me á taboa juncta no presente Acto. 

3. O presente Acto será juncto ao Acto addicional de Con. 
stituiçaÕ, datado de hoje. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Pelo Imperador, 
O Ministro Secretario d'Estado, 

(Assignado) Duque de BASSANO. 

N°. 2. 
Contém a taboada, que regula a proporção de membros para 

cada Departamento, e Redondeza. 

Decreto sobre a forma de apresentar ao povo, para sua 

aceitação, o Acto addicional das Constituiçoens. 

Napoleaõ, pela graça de Deus e as Constituiçoens, Impera

dor dos Francezes. 

Conforme ao que se fixou no anno 8vo, IO"10, e 12mo, sobre 
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a apretentaçaÕ das Constituiçoens para a aceitação do p o v o ; 

temos decretado e decretamos o seguin te : 

A R T . 1. Abrir-se-ha nas secretarias de todas as adminis t ra , 

çoens, e de todas as municipalidades, cm todos os t r ibunaes , 

nas casas de todos os juizes de paz, e no t a r i o s ; registros, em 

que os Francezes vao votar , a respeito do acto addicional ás 

Constituiçoens, da data de hoje. 

2. Estes registros se abrirão immediatamente depois de se 

haver recebido o bulletim das leys, e ficarão abertos por dez 

dias. 

3- Immediatamente depois da expiração do tempo dado 

para votar, cada depositário de registro o fechara, sommará o 

numero de votos por ba ixo , certificará tudo , e o dirigirá, nos 

dous dias seguintes, ao Mayora l da Municipalidade, o qual 

dentro de 24 horas o mandará ao Subprefeito de sua Redon

deza, com a somma dos números attestados por elle. 

4. 21 dias depois da publicação do presente regulamento, o 

Sub-prefeito transmitirá ao Prefeito os registros de sua Redon

deza, com a somma dos números attestados por elle. 

5. 25 dias depois da publicação do presente regulamento, 

cada prefeito dirigirá ao Minis t ro do Inter ior todos os regis

tros do seu Depar tamento , com a somma total dos números 

attestados por elle. 

6. O Acto addicional das Const i tuiçoens, será mandado para 

ser aceite pelas forças de mar e terra. 

7 . Dez dias depois da recepção do bulletim das leys, cada 

corpo mandará , ás secretarias dos ministros da guerra e da 

marinha, o registro de seus votos . 

8. O resumo de todos os registros, e o numero dos votos, 

seraõ averiguados na assemblea do campo de Ma io , que para 

este fim se convoca em Paris aos 26 de Maio próximo futuro. 

9. Os nossos Minis t ros , cada um nas suas Repart içoens, saÕ 

encarregados da execução do presente Decre to . 

(Assignado) N A P O L E A Õ . 

Pelo Imperador , 

O Ministro Secretario d 'Es tado , 

(Assignado) Duque de Bassano. 
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ÁUSTRIA. 

Vienna, 31 de Março. 
Francisco Primeiro, &c. 

Ao momento em que tínhamos razaõ para nos aleorar-
mos, na esperança de deixar gozar ao nosso amado povo as 
bençaõs de uma paz permanente, assegurada por mtitaas 
decisoens sobre connexoens políticas, somos compellidos 
pelos acontecimentos, que haõ occurrido ultimamente a 
fazer novos esforços, que excedem os recursos ordinários 
de nossos estados. 

Fieis ao systema, que sempre havemos seguido, o nosso 
principal cuidado, em taes circumstancias, he evitar, o 
mais que fôr possivel, carregar os nossos amados vassallos 
com novas taxas oppressivas. 

Com estas consideraçoens havemos resolvido adoptar 
uma medida, a qual, ao mesmo tempo que remedea as 
precisoens do estado, dá, aos que possuem papeis chama
dos obrigaçoens de redempçaÕ e anticipaçaÕ, uma oppor-
tunidade de empregarem vantajosamente os seus fundos 
disponíveis. 

1. Abrir-se-há um empréstimo de cincoenta milhoens de 
florins, no valor chamado Vienna Wachrung. 

2. As contribuiçoens para este empréstimo poderão ser 
feitas indifferentemente em obrigaçoens de redempçaÕ ou 
de anticipaçaÕ ; naõ se acceitara menos de 100 florins. 

3. O juro será 20\ por cento, pagavel em semestres. 
4. Para maior segurança dos que entrarem neste em

préstimo, temos resolvido, que, além das collectivas rendas 
dos nossos estados haverem de seryir para o cobrir, as 
nossas minas de sal da Gallicia haõ de ser a segurança 
especial deste empréstimo, e ordenamos, que o producto 
em dinheiro das salinas de Wieliczka, e Bochnia, servirão 
em particular para pagar o interesse e o principal deste 

empréstimo. 
5. Para que este pezo sobre a renda do esíado naõ con-
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tinue por mais tempo doque as circumstancias o fizerem 
absolutamente necessário, temos resolvido mandar fazer 
um fundo de amortização para o pagar, e em o qual en
trará todos os annos a somma de trezentos mil florins, 
igualmente do producto das dietas salinas. 

Congresso de Vienna. 

Tractado entre Russia, Áustria, Prússia, e Gram Breta
nha, em conseqüência da entrada de Napoleaõ Buona
parte em França. 

Em nome da Sanctissiraa e Indivizivel Trinidade. 
Suas Magestades o Imperador de Todas as Russias, o 

Imperador de Áustria, o Rey de Prússia, e o Rey do 
Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda ; considerando 
as conseqüências, que podem ter na segurança da Europa, 
a entrada de Buonaparte era França, e a presente situação 
daquelle reyno; tem determinado, nestas ponderosas cir
cumstancias, pôr em execução os principios consagrados 
no tractado de Chaumont. Elles tem portanto concor
dado, renovar por ura solemne tractado, mutuamente as
signado por cada uma das quatro Potências, o ajuste, de 
que defenderão a ordem de cousas na Europa, assim taõ 
felizmente restabelecida, contra toda a violação, e adoptar 
as medidas mais efficazes para dar efièito a este ajuste; e 
taõbem dar-lhe aquella necessária extençaõ, que as cir
cumstancias actuaes imperiosamente demandam. 

(Aqui se seguiam as nomeaçoens, na forma usual, dos 
differentes Plenipotenciarios, cujos nomes vaõ abaixo na 
assignatura do tractado.) 

ART. 1. As Altas Potências contractantes se obrigam 
solemnemente, a unir os meios e recursos de seus respec
tivos estados, para o fim de manter inteiramente as condi
çoens do tractado de paz, concluído em Paris, aos 30 de 
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Maio, 1S14, assim como as estipulaçoens determinadas e 

a s s i n a d a s no Congresso de Vienna, com ás vistas de com

pletar a disposição daquelle tractado e defendêllo contra 

todo o ataque, e especialmente contra os projectos de 

Napoleaõ Buonaparte . Para este fim se obrigam, no espi

rito da declaração de 13 de Março passado, a dirigir por 

commum consentimento, e mutuo acordo, se o caso assim 

o exigir , todos os seus esforços contra elle, e contra todos 

os que se tiverem ja unido, ou daqui em diante se unirem 

a sua facçaõ, em ordem a obrigállo a deixar os seus pro

jectos, e a tornállo incapaz para o futuro de perturbar a 

t ranqui l l idade da Europa, e a paz geral, debaixo de cuja 

protecçaõ se tem estabelecido e assegurado os direitos, a 

l iberdade e a independência das naçoens. 

2 . Ainda que taÕ grande e saudável objecto nao per

mitte que se limitem os meios destinados para elle se obter; 

e ainda que as Altas Potências Contractantes tem resolvido 

dedicar a este objecto todos os meios e recursos, de que 

puderem dispor, nas suas respectivas situaçoens; com 

tudo ellas tem concordado, que cada uma dellas terá con

stantemente em campo 150.000 homens completos, um 

décimo dos quaes, pelo menos será cavallaria, com arti

lheria proporcional (naõ contando as guarniçoens) e em

pregados em activo e mutuo serviço contra o inimigo 

commum. 

3 . Como o presente tractado se refere principalmente 

ás presentes circumstancias, os ajustes do tractado de 

Chaumont, e particularmente o contido no art. 16 tornará 

a ficar em plena força e vigor, logo que se obtiver o pre

sente objecto. 

4. As Altas Partes Contractantes solemnemcnte se obri

gam a naõ depor as suas armas senaõ de acordo umas com 

as outras ; ou até que se tenha obtido o objecto da guerra, 

assignado no primeiro artigo do presente tractado; nem 
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até que Buonaparte seja total e completamente privado do 
poder de excitar perturbaçoens, e de poder renovar as 
suas tentativas para obter o supremo poder em França. 

5. Tudo quanto diz respeito ao commando dos exér
citos alliados, á sua manutenção, &c. será regulado por 
uma convenção especial. 

6. As Altas Partes Contractantes teraõ o direito de 
nomear, com cartas credenciaes, para residirem juncto 
aos generaes commandantes dos exércitos, reciprocamente, 
officiaes, que tenham a liberdade de conresponder com os 
seus governos, a fim de os informar dos accontecimenlos 
militares, e de tudo quanto diz respeito ás operaçoens dos 
exércitos. 

7. Tendo todos os ajustes, em que se entra pelo presente 
tractado, por objecto, manter a paz geral, as Altas Partes 
Contractantes concordam em convidar todas as Potências 
da Europa a acceder a elles. 

8. Como o presente tractado be ajustado simples e uni
camente com as vistas de supportar França, e todo outro 
qualquer paiz, que possa ser invadido, contra as tentativas 
de Buonaparte e seus adherentes, S. M. Christianissima 
será especialmente convidado a acceder a elle ; e no caso 
de que S. M. requeira a força especificada no art. 2, elle 
fará saber, que auxilio as suas circumstancias lhe perrnit-
tem contribuir para o objecto do presente tractado. 

9. O presente tractado será ratificado, e as ratifica
çoens trocadas dentro do periodo de ura mez, ou antes se 
possivel for. 

Em testemunho do que os respectivos Plenipotenciarios 
assignâram e sellarara o mesmo. 

Em Vienna, aos 25 de Março, 1815. 
(L .S . ) Conde RAZUMOÜSKY. 

( L . S . ) Conde NESSELRODB. 

(L .S . ) Principe METTEB.VICH. 

VOL. XIV. No. 83. 3 n 
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( L . S . ) Baraõ WESsEVBEnG. 
(L . S.) Principe HAHDENBERO. 

( L . S . ) Baraõ HUMBOLDT. 

(L . S.) WELLINGTON. 

Artigo separado, com Inglaterra. 
Como algumas circumstancias podem impedir, que 

S. M. o Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e Ir
landa, conserve constantemente em campo o numero de 
tropas especificado no 2 artigo, hc concordado, que S. M. 
Britannica terá a escolha, ou de fornecer o seu contingente 
em homens, ou de pagar na proporção de 30 libras ester
linas por anno, por catla soldado de cavallo ; e 20 libras 
por anno, por cada soldado infante, que faltar para com
pletar o numero estipulado no 2°. artigo. 

Memorandum. 

Londres : Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 
25 d'Abril. 

O tractado, cujo resumo fica acima copiado, foi man
dado ratificar ; e da parte do Principe Regente se noti
ficou ás Altas Partes Contractantes, que a determinação 
de S. A. R. he, obrando em nome c a bem de S. M., orde
nar que as dietas ratificaçoens se troquem em devida 
forma, por outros actos similhantes da parte das respec
tivas Potências, sob a declaração explanatoria do artigo 
8vo. no seguinte theor:— 

v a* 

Declaração do Ministro Inglez. 
O Abaixo-assignado, trocando as ratificaçoens do trac

tado de 25 de Março, tem ordem de sua Corte para de
clarar, por ésla, que o Sv0. artigo do dicto tractado, em 
que S. M. Christianissima he convidado a acceder, sob 
certas estipulaçoens, se deve entender obrigatório, quanto 
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ás partes contractantes, sob principios de mutua segu

rança, para um esforço commum, contra o poder de N a 

poleaõ Buonaparte, na conformidade do 3°. artigo do 

dicto tractado ; porém naõ se deve entender obrigatório, 

da parte de S. M. Britannica, para continuar a guerra, 

com as vistas de impor á França nenhum particular 

Governo. 

Por mais solicito que deva ser o Principe Regente, cm 

ver a S. M. Christianissima, restituido ao throno, e por 

mais auxoiso que esteja de contribuir, em conjucçaÕ com 

seus alliados a taõ auspício acontecimento, com tudo elle 

se julga obrigado a fazer esta declaração, tanto em consi

deração ao que he devido aos interesses de S. M. Chris

tianissima, ein França, como na conformidade dos prin

cípios, sobre que o Governo Britannico tem invariavel

mente regulado o seu comportamento. 

O tractado foi recebido em Londres aos 5 do corrente : 

a resposta a elle foi despachada aos 8. Deram-se também 

instrucçoens e authoridade ao Conde de Clancarty, para 

assignar um ajuste subsidiário, em conseqüência do mesmo 

tractado. 

Carta de Lord Castlereagh ao Principe Talleyrand. 

Meo Principe. Tenho a honra de aceusar a recepção da 

vossa Carta de hontem, e o mais nella incluso, e naó perco 

tempo em me explicar sobre o seo objecto, com aquella 

franqueza que sempre tenho usado para com V. A. Naõ 

ha principio de politica Europea, que eu considere de 

tanta importância como um solido restabelecimento da 

Potência Prussiana. Os gloriosos serviços, que ella fez na 

guerra passada, daõ-lhe o mais eminente direito á nossa 

gratidão. Porem ainda existe um motivo mais poderoso 

na necessidade de considerar a Monarchia Prussiana como 

a única base solida de algum arranjo em vista a assegurar 

3 n 2 



496 Política. 

o Norte da Alemanha contra os eminentes perigos a que 
estaria exposta. 

Em semelhante crise he do nosso dever vigiar sobre a 
Prússia. Devemos unir as nossas forças com as delia e 
neste ponto de vista he necessário que a Prússia seja solida 
e forte, e que possua todos osattributos de um eslado inde
pendente e capaz de se fazer respeitar, e de inspirar confi
ança aos seos amigos. Em respeito á questão da Saxonia 
declaro-vos que se a incorporação de todo aquelle paiz 
com a Monarchia Prussiana fôr necessária para o conse-
guimento de um objecto tam importante para a Europa, 
bem que o meo pezar seja grande de ver uma familia 
antiga em tal estado de afflicçaõ, naõ poria objecçaõ, 
moral ou politica, á medida em si mesma. Se já houve 
Soberano que por suas próprias acçoens se puzesse nas 
circunstancias de ser decentemente sacrificado á futura 
tranquillidade da Europa, creio que o Rey de Saxonia se 
põz naquelle estado, pelas suas continuas tergiversaçoens, 
e porque naõ so foi o vassallo mais zeloso, mas até o mais 
favorecido de Buonaparte ; contribuindo com todos os 
seos meios, e com o maior zelo, na dupla qualidade de 
Soberano Alemaõ e Polaco, para extender a sujeição geral, 
mesmo até o coração da Russia. Sei muito bem, que era 
Alemanha se acharão muitos casos de similhante relaxaçaõ 
politica; naõ conheço porem nenhum, que escandalize 

tanto. 
E á vista do methodo vicioso de proceder, que os Estados 

de Alemanha haõ seguido ha tempos a esta parte, e no que 
se consideram, tanto ruonta, justificados; como todos naõ 
podem ser punidos, e a maior parte delles tem depois feito 
serviços, que podem servir tle compensação, naõ me cau
sará pena, se, perdoando-sc á massa dos culpados, se fizer 
um exemplo de entre rlles, cm ordem a obstar o progresso 
de mal tam insoffrivel. 

Desta declaração verá V. A., que naõ posso hesitar em 
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assentir ao principio do arranjo proposto, se elle fôr ne
cessário, em ordem a pôr a Prússia no estado, quea Euro-
par requer que ella haja de manter ; porem se esta incor
poração dever ser olhada como meio de indemnizar a 
Prússia de algumas perdas, que ella possa soffrer, pelas 
temíveis e perigosas pertençoens da Russia, e com a idea 
de a induzir a submetter-se, sem fronteira de defeza, a um 
evidente estado de dependência da Russia; neste ultimo 
caso, que, para o interesse de todos, e mais particularmente 
da mesma Russia, muito me haveria de custar, naõ me 
considero anthorisado para dar a V. A. a melhor razaõ 
para esperar, que a Gram Bretanha consinta já mais, á 
face da Europa, em semelhante arranjo. 

Inteiramente persuadido de que um resultado tam in
compatível com os principios da aliiança, nem podia ser 
proposto de uma banda, nem acceitado da outra, naõ ponho 
objecçaõ á Saxonia ser confiada, como V. A. deseja, á 
administração provisional de S. M. Prussiana ; e muito 
desejo dar por uma vez o meo consentimento a esla medida, 
que em si mesma me parece tam justa como racionavcl, 
como um penhor da sinceridade das seguranças acima 
dadas, e na certeza de que o Rey de Prússia naÕ ha de 
contractar algum arranjo incompatível com a dignidade 
da sua Coroa, ou com a permanente segurança dos seos 
dominios. 

Bem me parece, que V. A. ha de estar desejoso de saber 
já a minha opinião sobre este ullimo sujeito, e tam depressa 
o Principe Metternich se considere em liberdade para en
trar em uma explicação, sobre os pontos a que a carta 
de V. A. se refere, estarei prompto para entrar cora vosco 
no todo da matéria; e estou com muita vontade de trazer 
á conclusão um arranjo, que me parece essencialmente li
gado com os melhores interesses da Europa." 

CASTLEREAGH. 

Vienna, I I de Outubro, de 1814. 
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ROMA. 

Proclamaçaõ do Cardeal Pacca, Secretario de Estado; 
annunciando a saida de S. S. de Roma. 

Sua Sanctidade foi informado de que havia dias, que as 
tropas Napolitanas se vinham aproximando ás fronteiras 
cios Estados Ecclesiasticos; porem, certo de que estava 
cm paz corn todo o mundo, assentou que naÕ tinha que re
cear de ninguém, quando algumas proposiçoens desagra
dáveis do Governo Napolitano encheram sua alma de um 
justo temor. Foi-lhe pedido, por meio do Cônsul, que 
permittisse a passagem de duas Divisoens Napolitanas, uma 
pelos orredores de Roma, c outra pela estrada de Terni, 
para depois se unirem com as tropas em Ancona. A ra
zaõ deste peditorioera, que a passagem, pelos Abruzos era 
impracticavel nesta estação do anno para artilheria e ba
gagem. O Sancto Padre naõ se julgou justificado em ac
ceder ao peditorio, parecendo-lhe que era opposto ao seo 
caracter, hostil para os interesses de seos vassallos, e de
mais disso, innutil; contrario ao seo caracter, porque a 
marcha daquellas tropas, e as expressoens com que o pedi
torio era acompanhado, apontando uma nova guerra na 
Europa, era que as tropas Napolitanas haviam de tomar 
parte, seria contraria ao systema de neutralidade tam con
forme com o pacifico Ministério de Sua Sanctidade, e tam 
religiosamente observada porclle; hostil para os interesses 
de seos vassallos, porque haveria de expollos a represálias 
da parte daquellas potências ameaçadas pela guerra, as 
quaes, a passagem destas tropas, sendo concedida, seria 
mui prejudicial; e, finalmente, innutil, porque a estrada 
pelos Abbruzzos he practicavel nesta estação. Sua Sancti
dade ouvio com infinita magoa, que, apezar da justiça 
destas razoens, as tropas Napolitanas tinham commeçado 
a violar o pacifico território da Igreja Romana. Sua 
Sanctidade, naÕ podendo sofirer em silencio a violação do 
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seo território, em rnenos cabo dos direitos de sua Soberania 
e independência, expressamente nos ordenou que protes
tássemos, e protestamos em seo nome, contra um tal acto 
de violência. Também, ao mesmo tempo nos ordenou, 
que renovássemos publicamente as suas primeiras protes-
taçoens contra a occupaçaõ das Marcas, de Benevento, e 
de Ponte Corvo. 

Sua Sanctidade, naõ duvidando agora de que o desígnio 
secreto he attentar contra o seo poder temporal, c violar o 
respeito de sua pessoa sagrada, julga necessário, em ordem 
a fazer esta proclamaçaõ mais distincta, ausentar-sc por 
algum tempo da sua Capital, e retirar-se para uma cidade 
vizinha a seos Estado. Exhorta todos c cada um a que 
permaneçam fieis ao seo dever, a que preservem a tran
quillidade publica, e a mostrarem, que, em todas as cir
cunstancias estão promptos para dar provas de sua piedade 
filial a ura pay, que ternamente os ama. 

Cardeal PACCA. 

Palácio Quirinal, 22 de Março, de 1S15. 

S U I Í - S A . 

Proclamaçaõ da Dieta. 
Nós os Deputados dos Cantoens da Dieta, á todos os 

Confederados, saúde. 
Acontecimentos inesperados nos induzem a dirigir-vos 

uma appellaçaõ, para á mantença de nossa independência, 
c defeza dafc fronteiras de nosso paiz. Esperava-mos que, 
n'um momento de taõ vasta importância para a Suissa, o 
character nacional se mostraria com igual nobreza c encr-
gia. Naõ se enganou a nossa expectaçaõ. Vós tendes 
annunciado, por sentimentos verdadeiramente Helveticos, 
que attendieis á appellaçaõ, que exigia de vós novos sacri
fícios, e novos esforços; foi assim, que os nossos antepas
sados sempre se mostraram. Cessou toda a queixa ; toda 
a disputa iutestinn se socegou, logo que se achou implicada 
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a sc-urança commum do paiz : be assim que, nos nossos 
dias, tem a Suissa sido feliz, livre, e estimada pelas grandes 
Potências. 

Agora vos explicaremos mais plenamente, e cora plena 
confiança, a necessidade, e o objecto do armamento, que 
nós, c os nossos Governos tem ordenado. 

A França, que, debaixo do benéfico sceptro de seu rey, 
gozava das felizes conseqüências de sua reconciliaçaõcom 
o resto da Europa, he ameaçada com tornar outravez a ser 
o theatro das mais violeutas convulsoens, e de uma guerra 
civil. O Rey he atacado, quando a Suissa, assim como 
todos os Estados da Europa, estava ao ponto de renovar 
com elle as suas relaçoens de amizade, que tem subsistido 
por séculos, entre, a Real Coroa de França ; e a Confede
ração Suissa. Como a ruptura destas antigas relaçoens 
nos tem sido penosa, c fatal á nossa liberdade, e tranquil
lidade interna; as noticias dos recentes acontecimentos 
tem excitado em nós vivos temores. 

NaÕ lie, porém, o grande apreço que fazemos desfas 
relaçoens amigáveis, que decide agora a nossa resolução. 
Tristes experiências nos tem mostrado, quanto a sorte da 
França influe na da Europa. Agora seja segundo a 
tranquillidade interna da queile Estado, agora pelas tor
mentosas convulsoens de que ella tem sido victima, os 
Estados circumvizinhos tinham segurança pelo presente,e 
confiança para o futuro, ou eram igualmente privados 
destas duas vantagens. Nenhum povo pôde ver com in
diferença uma nova revolução, que arrebenta em França; 
e particularmente nós, que, pela situação da Suissa, temos 
tudo a esperar, e a temer, desta vizinhança. 

Daqui resulta, Coufederados, o sagrado dever, a urgente 
necessidade de contribuir com igual zelo, e energia, para 
manter a ordem e tranquillidade publica no interior—se
gurar o nosso território, a independência e honra da Confe
deração. A proporção que a insurrecçaõ se espalha em 
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França, e nosso perigo augmenta, e os no?sos preparativos 
devem ter a mesma actividade e interesse. 

I Que Suisso naõ quererá pagar á sua pátria esta sagrada 
divida ? i Quem ficará atraz, quando he chamado pela 
honra, e pelo dever ? Porem, Confederados, se nós con
siderar-mos somente as relaçoens externas da Suissa, a 
nossa escolha naÕ pódc admittir duvida. O acontecimen
to, que perturba agora a França, fere o systema politico 
da Europa, os fundadores, e fiadores deste systema estaõ 
ainda unidos cm Vienna. 

Ja estes poderosos Soberanos tem, por um Acto solemne, 
declarado as suas intençoens em tal maneira, que naõ 
deixa duvida de que, se a França naõ tem os meios neces
sários para restabelecer a ordem e a tranquillidade, a Eu
ropa unirá outra vez todas as suas forças, para recobrar a 
paz geral, salvar e garantir de novo a independência de 
todas as naçoens. 

Com todas estas consideraçoens, amados Confederados, 
reflecti nas conseqüências, e cada um de vós se convencerá 
de que a Suissa naõ pode evitar de se armar—que por 
medidas fracas, e vacilantes comprometterá os seus mais 
charos interesses. 

Se, pelo contrario, nos mostrarmos aos olhos da Europa, 
como um povo animado pelo verdadeiro espirito nacional, 
que assume uma postura militar a mais enérgica, para a 
defensa de sua liberdade, de sua religião, de suas leys, e 
de sua honra, entaõ a Confederação pôde entreter as mais 
ardentes esperanças : a sua segurança está em suas maõs ; 
a estimação do mundo segurará o seu futuro destino. 

Nesta convicção, e pela vontade dos nossos Cantoens, 
temos unanimemente ordenado, que se arme e ponha em pé 
todo o contingente da Confederação. Confederados, reyne 
entre vós o mesmo espirito de concórdia; estai sempre 
convencidos de que a boa fé de vossos antepassados he 
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somente quem pôde preservar os laços federaes, e que a 
•mesma fidelidade preservará a presente Confederação. 

A Dieta exige de vós grandes sacrifícios; mas para um 
objecto, que be ainda maior, exige taes esforços, que a 
Suissa naÕ tem podido fazer por grande numero de annos; 
mas nunca houve uma occasiaõ taÕ importante, e taõ 
apertada. Apressai-vos pois a fazer o que a pátria requer 
de vós. 

O systema adoptado pela Dieta, e as ordens dadas aos 
commandantes, tem por objecto a defensa da Suissa. Este 
systema comprehende as antigas fronteiras da confedera
ção ; consequentemente aquelles paizes, cuja restituição 
nos foi garantida pelas Altas Potências, no tractado de 
Paris ; esta determinação de nossas fronteiras he fundada 
em sagrados direitos, assim como em necessidade; visto 
<jue, de outra maneira a Confederação, sem fronteiras, naõ 
teria segurança. 

Vós sabeis, amados Confederados, a vossa situação, e os 
vossos sentimentos. A Dieta conta cora o vosso apoio; 
tem necessidade da vossa confiança, e se esforçará para a 
satisfazer. Queira o céo abençoar os nossos trabalhos, e 
conservar a nossa amada pátria. 

Dada era Zurich, aos 24 de Março, de 1815. 

Era nome da Dieta, o Burgomestre de Zurich, Presi

dente. 
D E W r s s . 

HESPANHA. 

Com data de 14 do corrente mez, se remetteo ao Conse
lho Real, por ordem d'El Rey, nosso Senhor, cora o 
ollicio que a acompanha, uma Convenção celebrada S. M. 
e seu augusto Pay, cujo theor de um e da outra, he litte-
ralraente o seguinte: 

Ex"0, S B N H O B ! Solicitando El Rey Pay concordar 
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com seu augusto filho El Rey, nosso Senhor, sobre al-mns 
pontos qüe occupa vaõ uma parte muito interessante da 
correspondência, especialmente rm ordem aos seus ali
mentos, aos do Senhor Infante D. Francisco de Paula, e 
aos de viuvez da Raynha Máy, no caso de sobreviver a 
S. M., propoz, em data de 14 de Janeiro passado, os que 
se contém no Tractado de Convenção, cuja copia vai 
inclusa, reduzida a oito artigos, que remetteo por via do 
Senhor D. Antonio Vargas e Laguna, Ministro Plenipo
tenciario d'El Rey juncto da da Santa Sé, para que exa
minado por S. M., e conformando-se com elle, o sanecio-
nasse de um modo solemne. 

Recebido por El Rey este tractado, e examinado com 
effeito por S. M. escrupulosamente, mas cora o interesse 
ao mesmo tempo próprio de um filho, que venera e ama 
seus pays, e convencido de que, attendidas suas altas cir
cumstancias, a sua situação, c a sua avançada idade, naõ 
deve olhar com indifferença ns suas commodidades e re
pouso, ainda que os apertos do erário fazem considerar 
como gravosos alguns artigos, o que naõ suecederia em 
outro caso; com tudo, naõ pôde S. M. deixar de con
formar-se com elles, e dar á convenção toda a força e au
thenticidade que baste a satisfazer a seu Augusto Pay. Só 
julgou El Rey nosso Senhor conveniente limitar o artigo 
5o., excluindo da residência de seus amados Pays aquelles 
paizes,.que se acharem dominados por Buonaparte e por 
Murat. 

Como o amor de S. M. aos seus augustos Pays, e seu 
incomparavel respeito, o obrigaõ imperiosamente a naõ 
duvidar um momento em lhes comprazer em quanto naõ 
ceda em conhecido prejuízo de seus fieis e amados vassal
los, naõ teve a menor dúvida em acceitar os dictos artigos, 
propondo-se para os cumprir sujeitar-se S. M. se necessá
rio fosse, a maiores privaçoens que as que realmente soffre, 
e que saõ notórias. 

3 s 2 
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As prudentes consideraçoens d'El Rey Pay no primeiro 
artigo, pelas quaes reconhece o estado, em que seu amado 
Filho encontrou o Reyno, depois de uma guerra obstinada 
e assoladora, e em conseqüência do que tem a bondade de 
differir para tempo de menos urgências da Coroa o paga
mento do augmento dos quatro milhoens que propõe, 
penhoraram sobejamente o terno e sensível coração de 
S. M., para se naÕ recusar ás pretensoens de seu augusto 
Pay. 

Esta convenção d 'El Rey, nosso Senhor, e seu augusto 
Pay, convence bem a falsidade com que se tem querido 
espalhar algumas espécies malignas, dirigidas a que se 
duvide da boa intelligencia, que reyna entre SS. MM., e 
do seu constante e reciproco amor. Para as desvanecer 
pois, e principalmente para noticia do Conselho, remetto 
a V. E. a referida copia por ordem de S. M. 

Palácio, 14 de Março, de 1815. 

Deos guarde a V. E. muitos annos, 
Senhor DUQUE, Presidente. 

Pedro de Cevalhos. 

Artigos que o Senhor D. Carlos IV. propõem a seu augusto 
Filho o Senhor D. Fernando VII. para sua acceitaçaõ 
e approvaçaõ solemne. 

A R T . 1. A renuncia em meu amado Filho, da Coroa 
d'Hespanha, impõem a elle e a seus successores a obriga
ção de me subministrar aquella somma, que he necessária 
para manter-me no decoro que exige a alta jerarquia, em 
que a Divina Providencia se dignou constituir-me. A 
experiência me tem feito conhecer, que a somma que se me 
ha facilitado, desde a minha sabida d'Hespanha, naõ tem 
sido bastante para supprir os gastos, que saõ indispensáveis 
para a decência e commodidade da minha pessoa e da 
minha augusta esposa. Conheço o estado deplorável da 
naçaõ, e as mortificaçoens do meu querido filho; mas 



Politica. 505 

conheço também, que nada será mais sensível para a sua 
bem formada alma, que o carecerem os seus augustos Pays 
do necessário para viver com a commodidade que reque
rem a sua alta jerarquia, o titulo de Pays, e a sua avan
çada idade, no que se interessa a sua mesma honra e a da 
naçaõ. A fim de fazer compatível o bem da mesma, e do 
meu amado filho, cora o meu commodo, proponho que de 
agora em diante se me hajaõ de subministrar 12 milhoens 
de reales annuaes, pagaveis em mezadas adiantadas. Se o 
meu amado filho, naõ poder pagar-me por ora os quatro 
milhoens de reales, que ha de differença entre os oito, que 
me assignalou, e os 12 que peço, este excesso será um cre
dito que eu haverei da naçaõ, e que esta me deverá satis
fazer logo que melhore a sua situação. 

2. Desde que a Hespanha teve a sorte de que suas vic-
toriosas armas principiassem a expellir de seus dominios o 
usurpador, até que o meu amado filho me assignalou os; 
oito milhoens de reales, houve tempo, em que faltou todo 
o auxilio. Durante esta epocha contrahi a divida de seis 
milhoens de reales, divida que o meu filho e seus succes
sores deverão conhecer como própria, a fim de me deso
nerar deste gravame, e de me indemnizar das quantidades 
que se me deviaõ ter subministrado no dicto espaço de 
tempo. Será pois obrigação de meu filho e successores 
pagar-me o referido atrazo de seis milhoens, de reales no 
espaço de tres annos, para que eu possa satisfazer aos 
meus credores, ou aliás reconhecerá o meu filho a divida 
como sua, e estipulará com os credores o modo de a 
satisfazer. 

3. Se a minha amada esposa me sobreviver, nada he 
mais próprio do nosso querido filho que o facilitar á sua 
boa mãy os meios de existir, que saõ correspondentes á sua 
alta jerarquia, e á dignidade e honra do Soberano de 
Hespanha, seu filho. O amor que professo á minha 
augusta esposa, e a obrigação que tenho de procurar que 
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viva feliz ainda depois da minha morte, me constituem no 
preciso dever de fixar os alimentos de sua viuvez anteâ 
que Deos me chame a juizo. Será pois obrigação do meu 
amado filho, c de seus successores, contribuir á raynha, 
minha querida esposa, com a somma annual de oito mi
lhoens de reales, pagaveis em mezadas adiantadas. 

4. O meu amado filho o Infante D. Francisco de Paula 
foi por Deos constituido nesta alta dignidade, e como tal 
tem o direito de gozar dos alimentos de que sempre haõ 
disfruetado seus Irmãos, seus Tios, e os mais Infantes. 
Naõ podendo eu presumir que o seu amante Irmaõ queira 
privallo deste direito, será da sua obrigação, e dos seus 
successores, subministrar-lhe de agoraem diante a dotação, 
que sempre se pagou aos Infantes d'Hespanha. 

5. Se eu vivesse em Hespanha poderia eleger para meu 
domicilio aquella provincia e cidade, cujo clima fosse 
mais análogo á minha compleição, á minha avançada 
idade, e achaques habituaes. Porém naÕ me convindo 
voltar, ao menos por ora, á naçaõ, terei sempre a liber
dade de viver no paiz era que mc convier, e transferir 
para elle o meu domicilio. 

6. Como o titulo de Rey e as prerogativas Reaes, de 
que a rainha amada esposa e eu devemos continuar a gozar 
durante as nossas vidas, exigem que as nossas pessoas 
sejaõ sagradas, e que se nos tributem aonde querque resi
dirmos as honras e respeito que nos saõ devidos, será 
obrigação do nosso amado filho, e de seus successores, 
pedir ao Soberano, em cujo estado residirmos, que nos 
sejaõ guardados os direitos, prerogativas e distineçoens, 
que saõ próprios da nossa jerarquia e dignidade. 

7. Naõ podendo deixar de ser gratos a meu amado 
filho os rerviços que nos prestaõ os bons e leaes vassallos, 
que nos servem desde a epocha das nossas communs des
graças, e naÕ podendo eu taõ pouco deixar de apreciar o 
seu mérito, e rccommendallos á notória justifieaçaõ de 
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meu amado filho, todos elles deverão ser olhados como se 
servissem a sua Real pessoa ; todos deverão ser pagos por 
mim e pela raynha minha amada esposa, era quanto nos 
servirem, e durante as nossas vidas ; porém fallecido ura 
de nós, ou ambos, ou se elles sollicitarem com nosso reci
proco consentimento voltar á naçaõ, elles e as suas viuvas 
deverão ser pagos nos mesmos termos, que os que se em-
pregaõ no serviço do meu amado filho, segundo as suas 
classes e respectivos empregos. 

8. Os presentes artigos, examinados e approvados que 
sejaõ pelo meu amado filho, receberão a competente solem
nidade. Para este fim se resumirão os mesmos, de modo 
que cada um delles contenha com clareza o que nelle se 
estipula : epilogados que sejaõ, formar-se-haô dois docu
mentos iguaes, um dos quaes será assignado por mim, e 
ficará em poder de meu filho ; o outro será assignado por 
meu filho, e ficará nas minhas mãos, e por minha morte 
nas da minha esposa. Ratificados nestes termos por nós 
mesmo, que somos os interessados, e os que estipulamos os 
referidos artigos, se levarão ao conhecimento do Conselho 
d'Estado, para sua intelligencia e cumprimento. 

Roma, 14 de Janeiro, de 1815. 
CARLOS. 

Estes artigos de convenção acceitos por El Rey, nosso 
Senhor, em devida fôrma, foraõ ratificados por El Rey 
Pay, em Roma, no dia 4 do corrente (Março), e trocados 
por outros iguaes em tudo, salvando S. M. a restricçaõ de 
naÕ viver em paiz era que domine Buonaparte ou Murat, 
cora manifestar em sua ratificação que neste sentido, e nao 
em outro, se devia entender a liberdade de eleger o paiz 
que lhe conviesse para viver, contida no artigo 5o . , pois 
sua tençaõ jamais podia ser de habitar entre os inimigos 
de seu augusto e amado filho e da Hespanha, e que por 
isso mesmo o naõ tinha expressado litteralmeníe, com a 
qual explicação remetteo a El Rey, nosso Senhor, esta 



508 Politica. 

Convenção, assignada por sua Real Maõ, sellada com o 
seu sello particular pelo Senhor D. Antonio Vargas e La
guna, Conselheiro de Estado e Ministro Plenipotenciario 
d'El Rey Nosso Senhor junto da Santa Sé, de quem El 
Rey Pay se quiz valer, concedendo-lhe para este caso as 
faculdades de seu Secretario. Esta solemne ratificação 
teve a satisfacçaõ El Rey Pai de remetter ao seu Augusto 
Filho por extraordinário, que fez despachar nomesmo dia 
que a assignou; e se communicou por ordem d* El Rey 
Nosso Senhor ao Conselho Real com data de 19 do cor* 
rente. 

Madrid, 13 de Março. 

Circular da Secretaria da Guerra. 

Querendo Ei Rey nosso Seahor manifestar de um modo 
nada equivoco o distincto lugar que occupa em sua Sobe
rana consideração o particular mérito que contrahiraÕ na 
sangrenta e gloriosa batalha da Albuhera os Generaes, 
Chefes, Officiaes e Soldados do Exercito da Estremadura 
e do Corpo expedicionário, que debaixo das immediatas 
ordens de seus respectivos Generaes em Chefe os Senhores 
D. Xavier de Castanhos, e D. Joaquim Blake, tiveram 
parte nella em concurrencia com o exercito alliado do 
commando do Capitão General D. Guilherme Carr Beres
ford; houve S. M. por bem conceder a taõ beneméritas 
Tropas, como em signal do apreço, que lhe merecem, pelo 
comportamento e heróico valor com que á porfia se hou-
veraõ todas as classes naquella memorável jornada, uma 
Cruz de distineçaõ, que na forma do desenho apresentado 
e aprovado será em figura da aspa de Santo André, á ma
neira da que se chama commummente de Borgonha, e que 
os Regimentos tem nas suas Bandeiras; cujos braços que 
seraõ esmaltados de encarnado, rematarão em ponta com 
uma bolinha de ouro; sobre a sua parte superior terá uma 
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coroa de louro, e entre os mesmos braços umas chammas 
côr de fogo e sangue ; formando o seu centro um ovado 
em campo branco, que terá em cifra o nome de Fernando 
VII. em letras de ouro, e em torno do mesmo ovado ura 
circulo dourado com um letreiro que diga Albuhera. Esta 
Cruz se porá na casa da farda ou sobrecasaca, do lado es
querdo pendente de uma fita carmesim com um filete preto 
e outro azul em suas extremidades, separados entresi por 
outro filete menor da côr principal da fita. 

E para evitar abusos no uso desta distineçaõ quer S. M. 
que, visto acharem-se nesta Corte ambos os Generaes em 
Chefe, se estabeleça por sua eleição uma Junta de tres 
Chefes ou de Officiaes de graduação superior, dos que se 
acharam na dita Batalha ; a qual Junta deverão dirigir os 
Coronéis ou Commandantes dos Regimentos, que assistiram 
a ella, relações exactas, debaixo da sua firma e da de um 
Official de cada classe dos individuos dos seus respectivos 
Corpos, que estiveraõ na acçaõ. Remetter-se-haõ do 
mesmo modo á Junta as instâncias dos Chefes e Officiaes, 
que por estarem empregados no Estado-Maior ou em ou
tras commissões concorreram á mesma batalha separados de 
seus Corpos ; e feita pela Junta a competente qualifica
ção, passar-se-haÕ estas instâncias e aquellas relações ao 
seu respectivo General em Chefe, o qual as remetterá a 
esta Secretaria da Guerra para se expedir o competente 
diploma, sem o qual nenhum poderá usar da mencionada 
condecoração. 

Por ordem Regia o participo a V., &c. 
Madrid, Io. de Março, de 1815» 

I T Á L I A . 

Proclamaçaõ do Rey de Napoies. 
ITALIANOS ! He chegado o momento em que estaõ para 

perencher-se grandes destinos. A Providencia vos chama 
finalmente para formardes um povo independente. Uma 
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so voz resoa desde os Alpes atê os cabeços de Scilla. A 
Independência da Itália! Comque direito haviam os es
trangeiros de despojar-vos da vossa independência, o pri
meiro direito e o primeiro bem de todo povo? Com que 
direito haviam de reynar sobre vossas férteis planices, e 
fazer-se senhores de vossas riquezas, e transportadas para 
paizes donde ellas já mais provieram ? Com que direito 
vos privam elles de vossos filhos, obrigando-os a ir defi
nhar e morrer longe dos túmulos de seos antepassados ? 
Porventura deo-vos de balde a natureza o baluarte dos 
Alpes, e aquella inuencivel incorruptibilidade de caracter 
que forma uma barreira ainda mais insuperável? Naõ! 
Naõ ! Desappareça todo dominio estrangeiro das terras de 
Itália! 

Outrora senhores do mundo, haveis expiado aquella 
fatal gloria por uma oppressaõ de vinte séculos. Seja 
agora gloria vossa naÕ vos submetterdes mais a senhores. 
Todo povo deve conter-se dentro daquelles limites, que a 
natureza ha estabelecido; o mar e montanhas inaccessi-
veis saõ as nossas fronteiras ! 

Nunca pertendais infringillas, mas repelli os estrangei
ros que as quizerem infringir, e compelli-os a conter-se 
dentro de seos próprios limites. Oitenta mil Italianos, de 
Napoies, marcham apressados a ter comvosco, debaixo do 
commando do seo Rey, e juram de naõ descansar até que 
a Itália seja livre. Bastantes vezes tem elles já mostrado 
quam fielmente cumprem seos juramentos. 

Italianos de todas as terras, ajudai seos magnânimos es
forços ! Peguem em armas todos os que já as tem trazido; 
aprenda a manejallas o moço inexperto, todo cidadão, que 
he amante de sua pátria, levante uma voz generosa a favor 
da liberdade ! Desenvolva-se toda a força da naçaÕ com 
toda a sua energia, e por todas as formas ! He agora o 
tempo de se saber se a Itália ha de ser livre, ou se ainda 
ha de permanecer séculos curvada debaixo do jugo da es-
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cravidaõ. Seja o esforço decisivo, e estabeleceremos, para 
uma longa serie de annos, a felicidade da nossa bella pá
tria—daquella pátria que, posto ainda esteja sangrando, 
está, naÕ obstante, cheia de ardor e força para conquistar a 
sua independência. Os homens illuminados de todos os 
paizes, naçoens dignas de um governo livre, Principes dis
tinctos pela grandeza de seos caracteres, haõ de regozijar-
se com a vossa empreza, e applaudir os vossos triumphos ! 
Pode Inglaterra negarvos o seo suffragio ? aquella naçaÕ 
que apresenta a todas as outras o modêllo de um governo 
nacional e independente—aquelle povo livre, cujo mais 
nobre titulo de gloria he dispendar os seos thesouros, e seo 
sangue, pela independência e liberdade das naçoens. 

Italianos! Depois de me haverdes clamado tam longo 
tempo, estáveis admirados dever a nossa inacçaõ ; porem 
o momento propicio naõ era ainda chegado. Ainda entaõ 
naõ tinha eu recebido a prova da perfídia de vossos inimi
gos. Era necessário que vos fosseis convencidos por ex
periência recente, de quam fingida e vaã era a liberdade 
de vossos senhores; de quam illusorias e mentirosas eram 
suas promessas. Fatal e deplorável experiência! Atestai 
vos, nobres e infelizes Italianos de Milaõ, de Bolonha, de 
Turin, de Veneza, de Brescia, de Modena, de Regio, e de 
tantas outras cidades celebres, quantos guerreiros valentes 
e patriotas virtuosos de entre vos haõ sido arrancados do 
seo paiz natal! quantos gemem em ferros ! Quantos saÕ 
victimas de uma multidão de extorsoens e huinilhaçoens ! 

Italianos! Vos deveis pôr termo a estas calamidades. 
Levantai-vos e marchai na maior uniaõ. Em quanto a 
vossa coragem assegurar a vossa independência externa, 
um governo de vossa escolha, uma representação verda
deiramente nacional, uma constituição digna de vos e do 
século devem garantir a vossa liberdade interna, c proteger 
a vossa propriedade. Convido todos os valentes para que 
venham commigo pelejar. Convido todos os homens de 
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luzes, que tem reflectido sobre as necessidades de sua pá

tr ia , para que, no silencio das paixoens, preparem uma 

constituição c leys que hajam do governar para o futuro a 

Itália independente. J O A Q U I M N A P O L E A Õ . 

Pelo Rey , 

O Chefe do Estado Maior, 

M I L L E T DE V I L L E N E U V E . 

COMMERCIO E ARTES. 

L I S B O A . 

Para conhecimento das pessoas a quem pertencer se 

affixon o seguinte 

EDITAL. 

J\. J U N T A da Liquidação dos Fundos da extincta Com

panhia do Grá-Pará e Maranhão, havendo conseguido a 

cobrança de algumas dividas, unico Capital , que ainda 

pertence aos interessados, a que ja addiciona, por calculo, 

mas com probabilidade, algumas quantias de muito pró

ximo recebimento ; tem determinado distribuir mais um ra

teio de quatro e meio por cento, alem do ultimo de quatro 

porcento que principiou em 14 de Agosto, de 1813, e qu<* 

foi annunciado na Gazeta de 14 de J u l h o , do mesmo anno, 

N". 162. Há de principiar este pagamento, na Casa da 

mesma Junta , no dia vinte seis de Maio próximo futuro, e 

continuará nas Sextas feiras seguintes, naõ sendo impedi

das , pelas nove horas da manhãa, apresentando-se as Ac

ções, que Saõ os únicos Títulos para effectuar os pagamen

tos ; c concorrendo assim os mesmos Accionistas, ou seus 

Cessionários, Herdeiros, ou Procuradores á Contadoria da 

Jun ta , quanto antes para se legalizarem e averbarem as 

respectivas Acções. Declara a Jun ta que aquellas Acções 
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que por qualquer titulo comprehenderera diversas pessoas 
nellas interessadas, mesmo na conformidade do -j 48, da 
Instituição da Companhia, que o permitte, se devem unir 
para receberem o total do rateio de cada Acçaõ, por um 
só Procurador, pois do contrario resultaria grande confu
são, e demora nos pagamentos aos mais interessados, á 
factura de rateios pelas subdivisões parciaes de cada Ac
çaõ. Nestes mesmos dias poderão também comparecer 
alguns Accionistas que, por naõ haverem concorrido, se 
acham ainda por pagar dos quatro porcento. 

(Assignado) F E L I C I A N O J O Z E ' ALVES DA COSTA. 

Lisboa, 13 de Março, de 1815. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil em 
Londres, 25 de Abril, 1S15. 

Gêneros. 

Assucar 

Algodão 

D ° . America ! 
Annil 
A r roz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros de boje 

D " , de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qualidade 

5 ranço 
r igueiro 
nascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco ' 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D ° . 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Rio grande 

LRÍO da Prata 
D2. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
Amarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

J j u t i d . i . t ' 

1 12 líb. 
D°. 
D». 
Libra 
D° . 
D ° . 
D ° . 
D°. 

D". 
112 lib. 
U 2 l i b . 
libra 
112 hb. 
123 
libra 
D°. 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

liras. 

Prc^o fie 

84s. 
76s. 
55s. 

ls. l l p . 
ls. 1 lp . 
2s. 4p. 

3s 8p. 
3s. Op. 

38s. 
82s. 
87s. 
78s. 
45s. 
7p. 
7p. 
9s. 
I4s. 

2s.6p. 
Do. 
3s. 

7s. 6p. 
5s 

2s. .p. 
D». 

4s. Op. 
1201. 

8p . 

a 

898. 
82s. 
Íi2s. 

2s. Op. 
2s. Op. 
2s. Sp. 

4s. 3p. 
3s. 3p. 

40s. 
93s. 
93s. 

50s. 
9íp. 

IOp. 
15s. 
I5s. 

3s. Op. 

5s. 
9s. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. Cp. 

1301' i 

Op. j -

Direitos. 

31. I4s. 7^d. 

16s. 11 d.p. lOOlib 

16. 11. pr. lOOlib. 
4gd. por libra 
II.Os. Ojd. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p.por libra. 
2s. Sp. por 112 lib. 
5s. 6p. por 100. 
9íp. por libra. 

3s. 6p. libra. 
3s. 8p. libra. 

s. 8p. por libras. 
1. a tonelada. 

s. I0jp. lib.excise 
Il6.s.9p.alf.l00lb. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 6 guineos por cento. R. GOs. 

vinda 8 G\ R. 4. 
Lisboa e Porto hida 5 G!. R. 50s. cm comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 4 G\— Açores 10 G!. a 15 R. 2\. 

vinda o mesmo 
Rio da Prata hida J2 guineos; com a tornaviagem R. 5 Cs. 

vinda o mesmo 12 a 15 G\ 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

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

HEY on the Puerperal Fever, Svo. preço 8s. T r a c 
tado sobre a Febre Puerpera, illu suado por vários casos, 
que succedêram em Leeds e suas vizinhanças, nos annos 
de 1809-1812. Por Guilherme Hey , júnior ; membro do 
Real Collegio de Cirurgioens, em Londres ; e Cirurgião 
da Infermaria Geral , em Leeds. 

Dissertations on the Trignometrical Survey; Svo. 

preço 3s. Dissertaçoens e cartas sobre as mediçoens trig-

nometiças; por D . Jozé Rodriguez, Cavalheiro Delam-

bre, Baraõ de Z a c h , Dr. Thomaz Thompson, Dr . Olin-

thus Gregory, e outros ; tendes ou a impugnar ou a defen

der as mediçoens trignomctricas de Inglaterra e paiz de 

Gales; executadas pelo Coronel Mudge , e Capitão Colby. 

Collcgido e com algumas e observaçoens, incluindo uma 

exposição das falsai representaçoens e contradicçoens do 

Dr. Thompson, e uma defensa do Astrônomo Real, contra 

as imputaçoens do Baraõ de Z a c h . Por Ol impus Gre

gory, Dr. em Leys , da Academia Real Militar. 

Mungo Parle s Journal, 1805, 4to. preço 11. l i s . 6d. 

Jornal de uma missaõ ao interior de África, no anuo de 

1805; por Mungo Park . Com um mappa , e varias es

tampas, e outros documentos, officiaes, c part iculares, 

relativos á mesma missaõ. Ao que se ajunctou uma conta 

da vida de Mr. Park. 

Kidd's Geológica!' Essay, Svo. preço 9s. Ensaio Geo-

logio, sobre a imperfeição dos testemunhos a favor da 

theoria da terra, deduzidos de sua estruetura geral , ou 

das mudanças produzidas na sua superfície, pela operação 
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de causas existentes. Por J . Kidd, Dr. em Medecina, 

Professor de Chimica, na Universidade de Oxford. 

Stoker's Treatise on Fever, Svo. preço 7s. Tractado 

sobre a Febre , com observaçoens sobre a practica adop-

tada em sua cura , na febre dos hospitaes, e casa de con

valescença em Dubl in . Illustrado com alguns casos. 

Por Guilherme Stoker, M . D . um dos Médicos daquella 

instituição. 

Milne"s Treaties on Annuities, 2 vols. 8vo. preço 1/. lOs. 

Trac tado sobre a avaluaçaõ das annuidades, e seguros de 

vida, e sobrevivencias ; sobre a construcçaõ das taboadas 

de mortalidade ; e sobre as expectaçoens de vida ; aonde 

se determinam as leys de mortal idade, que existem em 

diferentes partes da Europa ; e se mostra a comparação 

da mortalidade de differentes moléstias, e dos dous sexos, 

com variedade de novas taboadas. Por Joshua Milne. 

BichaCs Phisiological Researehes, Svo. preço 9s. 
Phisiologicas iudagaçoens sobre a vida c morte. Por 
Xavier Bichat . 

PhUiparfs Campaign in France, 2 vota. preço 1/. ls. 

A Campanha em Alemanha e F rança , deste a expiração 

do armistício, assignado e ratificado em 4 de Junho, 

1813, até o periódico da abdicação de Bonaparte do thro

no de França, com um appcndix , que contém todos os 

bulletins Francezes publicados durante este periodo, e 

outros documentos officiaes. Com um retrato do Mare

cha l Blucher . Por JoaÕ Phi l ipar t , Esc . 

Rodman on Câncer, 8vo. preço 8s. Explicação prac
tica do Cancro nos peitos das mulheres ; com o methodo 
de sua cura , e casos illustrativos. Por Joaõ Rodman, 
M. D . 
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Bcauchamp\s Invasion of France, 2 vols, 8vo. 1/. ls . 
Narrativa authentica da invasão de França em 1814. Por 
M. De Beauchamp ; author da Historia da guerra de La 
Vendée. 

P O R T U G A L . 

Sahio á luz: Zaira, Tragédia de Mr. de Voltaire, tra
duzida pelo Doutor M. F . de Seabra. 

Sahio á luz : Analyse dos Breves, na qual se trata das 
obrigaçoens das Religiosas, dos seus prelados, c dos seus 
confessores a respeito da clausura ; do ornato das mu
lheres; e da competência dos dois supremos poderes, tem
poral, e espiritual. 

Pelo Regio Tribunal da Meza do Desembargo do Paço 
se mandou affixar o seguinte. 

E D I T A L . 

Havendo-se introduzido furtivamente nestes reynos um 
livro impresso em Londres no anno de mil oitocentos e 
doze, com o titulo— Conheça o mundo os jacobinos que 
ignora, ou exposição das verdades Catholicas, contra os 
artigos fundamentaes do systema anárquico dos theolgos 
legalistas do século dezoito, e do presente;—livro cheio 
de erros intoleráveis, que debaixo do nome de verdades 
catholicas trazem veneno, e contagio o mais pernicio so na 
sociedade civil, e uniaõ Christá ; e que depois de estarem 
rebatidos, e ha muito proscriptos, pela constante decisaõ 
dos doutores mais pios, mais religiosos, e mais versados 
em um e outro direito, vem reproduzir e excitar de novo 
argumentos, que só hum sofisma fanático n'outro tempo 
abortou em alguns casuistas, notoriamente aduladores, 
destituidos dos sólidos principios da razaõ, e do direito, e 
artificiosos no empenho de confundir o sacerdócio, e o 
império, e de semear discórdia e perturbação entre o es
tado, e a igreja. E sendo prezente ao Principe Regente 
Nosso Senhor, que, a bem do socego e tranquillidade 
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destes Reinos, se faz indispensável occorrer logo no escân
dalo, c sacrilega liçaõ do dito livro, pelo perigo que ella 
encerra de inquietar, e perturbar o povo menos acautc-
lado, de abalar pusilânimes, e pepuunos que carecem da 
luz da iustrucçaÕ e de os contaminar com a peste e veneno 
que o seu anonyrao author lhes propina : Houve o mesmo 
Senhor por bem mandar supprimir o sobredito livro e 
determinar, que todas as pessoas que tiverem exemplares 
delle os entreguem no termo de vinte dias, contados da 
data deste, na secretaria da meza do Desembargo do Paço 
da repartição da censura. E para que assim se execute, 
e chegue á noticia de todos, se aflixou o presente. 

J O Z E FEDERICO Luooviei. 
Lisboa, 13 de Março, de 1815. 

Observaçoens sobre o Documento acima. 

O opusculo, a que se refere a prohibiçaõ do Dezembargo do 

Paço, he producçaõ de um theologo, que segue as ideas ultramon-

tanas, e nesse ponto avança opinioens, que nenhum Soberano, ou 

Estado independente, pôde admittir—até aqui vamos conformes. 

Mas a questão, que se deve examinar, he ; Se tal prohibiçaõ da obra 

éra necessária? E uma vez que se fez a prohibiçaõ < quaes seraõ 

os seus effeitos ? 

As questoens sobre a authoridade do Papa, nos reynos estrangeiros, 

estaõ taõ fora da moda, que apenas haverá um homem de instruc

çaõ, quese oecupe no exame do contheudo naquelle opusculo; c os 

direitos de Soberania saõ taõ geralmente entendidos; que naõ ha 

publicista algum que julgue necessário provar, que o Papa naõ pode 

ter a menor ingerência nos negócios temporaes dos outros Estados, 

e que pelo contrario, todos os Soberanos tem o direito de examinar 

as disposiçoens do Papa, mesmo em matérias espirituaes, para que 

com ellas se naõ introduza alguma cousa obnoxia ao poder civil. 

Estas verdades saõ taõ geralmente recebidas, e dellas estaõ todos 

taõ convencidos, que até se suppoem desnecessária a sua demon

stração. 

Nestes termos, o opusculo de que se tracta nem he lido, senaõ por 

um pequeníssimo numero de pessoas; nem as suas doutrimas podem 

fazer impressão nos poucos, <iue o lerem, contra a torrente da opi-
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niaõ publica do nosso século. Desembainhar, portanto, a poderosa 
espada do Dezembargo do Paço, empenhar a authoridade do Sobe
rano, em prohibir um obscuro folheto ; desenterrar de uma estante 
meia dúzia deTolhas impressas, cuja existência mesmo éra ignorada, 
he o mais desnecessário e escusado emprego, que se pode fazer, do 
poder Regio. 

Além disto, se as opinioens do opusculo saõ falsas, e nós verda
deiramente cremos que o saõ, fácil será o refutallas : a força naõ he 
arfumento—0 publico que julgue entre a obra e a refutaçaõ. 

O effeito da prohibiçaõ naõ pôde ser outro, senaõ dar aquelle 
folheto uma conseqüência, que elle naõ tinha : e atirando-se com um 
penedo para matar o mosquito ; quem naõ examine a matéria deve 
suppôr, ou que o mosquito éra um elephante • ou que quem atirou 
o penedo tinha mui pouco juízo, e menos discernimento. 

O argumento, que sempre se produz a favor destas prohibiçoens 
he que a declaração dos sentimentos do Governo traz com sigo a 
reprovação das opinioens contidas na obra prohibida, e o pezo desta 
authoridade ajuda a diminuir a influencia das taes opinioens errôneas 
no publico. Consideremos este argumento • porque quanto ao outro 
de que a obra por ser prohibida naõ se lê, isso he um despropósito, 
em que naõ acereditaõ ja nem os Inquisidores mais rançosos. 

Se a declaração dos sentimentos do Governo éra necessária para 
dimiuuir o credito das opinioens ultrainontanaa, que se contém 
naquelle opusculo; o Governo tem j a repetidas vezes declarado isto, 
e mui especialmente nas doutrinas, que manda ensinar nas escholas 
publicas, e nas muitas leys, que se referem a estes pontos; logo éra 
escusado procurar o pretexto deste folheio, para oppôr ás opinioens 
ultramontanas a authoridade do Governo. 

Mas nós duvidamos muito, que o pezo da authoridade do Governo, 
sirva para diminuir o credito de qualquer opinião. O soberano 
pôde mandar que lhe obedeçam, mas naõ pode mandar, que os seus 
subditos estejam convencidos de opinião a lguma; por quanto a con
vicção heo resultado da evidencia, e nunca o pôde ser da coacçaõ. 
Donde concluímos, que taes prohibiçoens só servem de impedir as 
discussoens, os progressos dos conhecimentos, e a diffusaõ das luzes 
por toda a naçaõ; sem produzirem j a mais a dissipaçaõ do erro, que 
se intenta combater. 
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MISCELLANEA. 

J\Tovidades deste mez. 
FRANÇA. 

Ministério da Guerra. 
Communicaçoens Telegrafcas do Commandante da 16 

Divisão, o Conde D'Erlon. 

25 do Março. 

O CONDE de Artois e o Duque de Berry sahiram de 

França e9ta noite, passando por Armentieeres para a 

banda da Belgia. 
As tropas que os acompanhavam estaõ em Bethune, 

debaixo das ordens do General Lauriston. 
A Casa do Rey submetteo-se sem resistência ao decreto 

para a sua suppressaõ. 

Extracto dos Officios recebidos do Marechal, Duque de 
Treviso. 

Todas as praças do Norte estaõ providas nao so contra 
qualquer surpreza, mas até contra algum ataque mais 
serio, que potências estrangeiras possam fazer. 

Extracto dos Officios do Coronel Carre, Commandante 

do Regimento 21, de linha, em Cambraya, datados de 

24 de Março. 
Cambraya e Bouchain saõ todas pelo imperador. Ci

dadãos e soldados profiam o qual será mais zeloso. 
Cambraya está em estado de defesa. 

Extracto dos Officios do General Lorcet, Commandante 
em St. Maio. 

23 de Março, 2. P. M. 

As salvas de artilheria annunciaram em St. Maio a 

tornada do Imperador para a .ua capital. De todos os 

lados se tem manifestado zelo e devoção. 
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Officios Telegraphicos. 
O Tenente-general Grouchy ao Ministro da Repartição 

da Guerra. 
Montelimart, 9 de Abril—9 da manhaá. 

A empresa do Duque de Angouleme está terminada. 
A bandeira tricolor está arvorada no Sul. 

O Duque de Angouleme, sendo carregado pelas minhas 
tropas, cuja guarda avançada occupava Douzere, e tendo 
pela rettaguarda a General Gilly, que tinha marchado por 
Pont St. Esprit, e as Guardas Nacionaes do Delphinado 
sobre seo flanco, capitulou. 

Fôra abandonado por todas as tropas de linha, e ha
viam ficado com elle unicamente 1500 homens, e 6 peças 
de canhaõ. Vai conduzido, debaixo de uma boa escolta, 
para Cette, aonde ha de ser embarcado. 

Paris, 12 de Abril. 
As partidas das Guardas Nacionaes do Delphinado, que 

haviam marchado na rettaguarda da pouca tropa do 
Duque de Angouleme, naõ quiz reconhecer a sua capitu
lação, porque naõ havia ainda recebido a approvaçaõ do 
Tenente-general Grouchy. Prenderam o Duque tle An
gouleme. O General Grouchy mandou uma parte deste 
acontecimento pulo telegrapho, e pedio as ordens de S. M. 
sobre este caso. 

S. M. escreveo ao General Grouchy a seguinte carta : 
Conde Grouchy,—A ordenação do Rey datada de 6 

de Março, e a declaração assignada por seos ministros no 
dia ]3, em Vienna, poderiam authorizar-me para tractar 
o Duque de Angouleme como aquella ordenação e aquella 
declaração propozeram tractar-me a mim, e á minha fa
milia; porem, adherindo ás vistas, que me induziram a 
ordenar que dos membros da familia dos Bourbons fosse 
permittido sahir de França livremente, a minha tençaõ 
he que deis ordens para o Duque de Angouleme ser con-
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duzido a Cetíe, aonde embarcará, e que vos vigieis sobre 

sua segurança, c o protejais de todo tractamento máo. 

Tereis meramente cuidado em retomar o dinheiro que ha 

sido levado dos cofres públicos, e em requerer do Duque 

de Angouleme, que se obrigue á restituição dos diamantes 

da coroa, que saõ propriedade da naçaõ. Fazei-o tam

bém sciente do que mandam as leis das Assembléas Na

cionaes, que saõ renovadas, e que saõ applicaveis aos 

Membros da familia dos Bourbons que entrarem no terri

tório Francez. Dai em meo eonie os agradecimentos ás 

guardas nacionaes pelo patriotismo e zelo, que tem mani

festado, e pelo affecto que tem mostrado para commi«o 

nestas importantes circumstancias. 

(Assignado) N A P O L E A Õ . 

Palácio das Thuilleries, 11 de Abril. 

Paris, 13 de Abril. 

U m officio telegrapliico de Lyons, de 13 de Abril, de 

1815, tlirigido pelo Duque de Albufera ao Midistro da 

Repart ição da Guerra, contem seguinte : — 

N o dia 10, Avignon e Toulon arvoraram a bandeira tri

color. O Principe de Esling, mandou desparar cem 

tiros de canhaõ em Toulon, e mandou publicar uma pro

clamaçaõ, expressando os sentimentos de todos os bons 

Francezes para com o Imperador, e para com a pátria. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

Capitulação concluída entre S. E. o Gencral-em-Chefe 

da Uniaõ, D. Simaõ Bolivar, e o Presidente de Cundi-

namarca, D. Manuel Bernardo Alvarez. 

O General em chefe do exercito da UniaÕ, D. Simaõ 

Bolivar, tendo reduzido a guardiçaÕ de Santa-Fé a oceu-

pas unicamente a praça grande da cidade, e desejando 

evitar maior effusaõ de sangue; e S. Ex ' . o Presidente de 

Cundinanarca de outra parte, junctamente com o General 
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D. Joze Leyva Ignacio de Herrera, estando bem persua
didos dos males, que se seguirão dá continuação da guerra, 
tanto a Cundinamarca como a Nova Granada; concorda
ram nos seguintes artigos de capitulação .*— 

Art. 1. Cessarão todas as hostilidades entre os dous ex
ércitos; c as tropas se considerarão daqui em diante como 
irmaõs e amigos. 

2. O Governo de Cundinamarca reconhece o Governo 
da UniaÕ, e se obriga a observar o mesmo respeito e obe
diência, como as outras provincias confederadas, e o Go
verno Geral offerece, de sua parte, tractar as provincias 
de Cundinamarca, como as mais favorecidas. 

3. O dicto Governo de Cundinamarca se obriga igual
mente a pôr á disposição do General em Chefe da Uniaõ 
todas as armas, muniçoens, &c. 

4. O mesmo Governo igualmente se obriga a convocar 
e reunir o Collcgio Electoral da Provincia, logo que for 
possivel; e cm lugar seguro. 

5. Nenhum soldado da Uniaõ, nem algum do Estado 
de Sancta Fé, conservará a menor inimizade um ao outro, 
e o General-em-chefe da Uniaõ offerece, de sua parte, a 
mais segura garantia de honra, ás pessoas c propriedades 
de todos os cidadãos de Cundinamarca, sem distineçaõ. 

6. Tanto o General-em-chefe do exeroito da UniaÕ, 
como S. E x \ o Presidente de Cundinamarca, se obrigam a 
observar, e a fazer cjue sejam observados estes artigos de 
Capitulação. Elles se offerecem mutuamente a sua cor-
dcal amizade, &c. 

Em testemunho do que, &c. 
Dado no Quartel-general, 410. anno da Independência. 

(Assignado) SIMAÕ BOLÍVAR. 

MANUEL B. ALVAUEZ. 

JOZE DL L E W A . 

IGNACIO DE H E R R E R A . 

PEDRO DE BRISMO MENDEZ. 
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Á U S T R I A . 

Vienna, 14 de Abril. 

A Gazetta de Vienna de hoje contem uma Proclamaçaõ 
do Imperador de Áustria, que commeça assim : 

Nos, Francisco o Primeiro, por graça de Deus, Impe
rador de Áustria, Rey de Hungria, tle Bohemia, Lom
bardia, e Veneza, Galicia e Lodomira, &c. &c. Archi-
duque de Áustria. 

Em conseqüência dos Tractados, concluídos com as 
Potências Alliadas, as Provincias de Lombardia e de Ve
neza em toda sua extensão, até o logo Maggiori, o Rio 
Ticino, e o Pó, junctamente com parte do território de 
Mantua, sobre a margem direita deste ultimo rio, c tam
bém as Provincias, de Veltelin, os Condados de Chravama, 
e Bromio, saõ incorporados com os Dominios Imperiaes, 
Austríacos, e para sempre unidos a elles, como parte inte
grante. 

Animados pelo mais ardente desejo de dar aos habitan
tes destas províncias e destrictos uma prova naõ equivoca 
do nosso Imperial affecto, e do grande apreço q«e fazemos 
desta uniaõ, e também para lhes dar mais um penhor 
dos estreitos laços, que daqui em diante as ligarão a nós, 
havemos julgado próprio erigir as sobre dietas Provincias 
em Reyno, com o titulo de Reyno de Lombardiae Veneza; 
c havemos, portanto, publicado estas nossas presentes, a 
fim de que todos saibam esta nossa determinação Impe
rial. 

Bulletim do Exercito. 

Um correio expedido no dia 9, pelo Baraõ Frimont, 
Commandante em Chese do Exercilo de Itália, e que 
chegou a Vienna no dio 14, traz a noticia do Rey Joaquim 
ter passado o seo quartel-general para Modena; e depois 
de muitas marchas e contra-marchas, provavelmente para 
fim de enganar os Austríacos, tinha dirigido a maior parte 
de sua força sobre Ferrara; esta empreza, comtudo, foi 
frustrada pelo General Von Laurcl, que lá commandava. 
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N o dia S mandou o Rey fazer vários ataques em sua 

presença, contra a testa deponte em Occhio Bello ; porem 

suas tropas foram repellidas c o n perda considerável. Pela 

tarde foi o corpo inimigo compcllido a retirar-se comple

tamente. 

A nossa perda na bem suecedida acçaõ, que tem loo-ar no 

dia 4 , sobre o Panaro, c no assalto da tesla-de-ponte do 

dia 8, lie mui pouco considerável. 

O General Stephani recebeo uma leve conteçaõ, que naõ 

o impedio de continuar no commando da sua brigada. 

NARRAÇÃO. 

Dos acontecimentos desde o desembarque de Buonaparte 

até a partida de Sua Magestade Christianissima, Luiz 

XVIII. das terras de França. 

(Esta Narração se publicou como authentica da parte do 
Rey da F rança . ) 

U m a catastrophe igualmente desastrosa e inexperada 
encheo a Europa do maior espanto. Um lhiy, que estava 
rodeado pela confiança e arnor do seo povo, foi compellido 
a abandonar a sua capital , e, logo depois, seos estados, 
que haviam sido invadidos por aquelle homem, cujo nome 
so traz á memória calamidades c crimes : e a França, do 
estado de profunda paz e progressiva prosperidade a que 
fora restaurada, vio-se em menos de tres semanas outra vez 
mergulhada naquelle abysmo de males, que pensava ba-
verem-se terminado para sempre. He importante fazer 
saber por que progresso de causas irresistíveis pôde a 
traição, cm taes circunstancias, encadear a força publica, 
e a vontade nacional. 

N o dia 5 de Março recebeo o Rey informação por um 

officio t e l egnph ico do desembarque de Buonaparte no ter

ritório Francez, á testa de 1100 homens. Esta empreza 

devia considerar-se em dous pontos de vista differentes : ou 

era o resultado de uma conspiração, apoiada por extensas 
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communicaçoens, ou um passo de um homem louco, cuja 
ambição e violência de caracter o naÕ deixavam suppor
tar por mais tempo um retiro, que lhe excitava apenas, 
agitaçoens e remorsos. Em ambas as supposiçoens era 
necessário adoptar todas as medidas, que a prudência 
aconselhava, e que a presença do perigo mais eminente 
haveriam dictado. NaÕ se desprezou precaução alguma. 
Expediram-se ordens com a maior diligencia para se ajunc
tarem tropas em Lyons ; receberam-se boas noticias do 
Commandante de Grenoble ; e o comportamento da guar
niçaõ de Antibes deo motivo para conjecturar-se, que Bo
naparte se enganara em sua esperança de se lhe reunirem 
as tropas do Rey. Se elle porem, tivesse formado algumas 
communicaçoens, era de esperar-se, que estas favoressem 
seos primeiros progressos : entretanto esperava-se que em 
todo caso um corpo, que fôra postado em Lyons, o fizesse 
parar. Monsieur partio na dia 6 para ir commandar 
aquelle corpo, e íòi seguido no dia seguinte pelo Duque 
de Orleans. 

Todos os Marechaes e Generaes, empregados nos depar
tamentos, receberam ordem para marcharem para seos res
pectivos commandos, e partiram immediatamente. 

O Marechal Ney, que commandava em Besançon, e que 
pudera efficazmente ajudar as operaçoens de Monsieur, 
despedio-se do Rey, e a o beijar a maõ de S. M. disse com 
um tom de affecto e energia, que parecia proceder da 
franqueza de um soldado, que " se elle pudesse colher ás 
maõs, o inimigo do Rey e da França, havia de trazello 
prezo em uma gaiolla de ferro." O resultado, depois, 
mostrou a vil dissimulação que o inspirava; por este modo 
se patenteou o projecto de um traidor, que todo soldado na 
Europa ha de ouvir com horror. 

Monsieur foi recebido em Lyons com enthusiasmo; 

tudo estava preparado para a resislcncia mais vigorosa; 

porem, infelizmente naõ se podiam achar muniçoens. 
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Soube-sc logo que a guarniçaõ de Grenoble linha aberto 
as portas ao inimigo, e que um regimeuto, que partira de 
Chambcry, debaixo do commando de Mr. de Ia Bidoyere, 
tinha-se unido aos rebeldes ; apenas um pequeno numero 
de tropas havia ainda chegado a Lyons; porem Monsieur, 
a quem o Marechal Macdonald se havia ajunetado com 
muito ardor, naõ hesitou em determinar manter-se dentro 
das obras, que se haviam construído á pressa. Com tudo, 
ao aproximarem-se os primeiros dragoens, que precediam 
Bonaparte, manifestou-se uma grande indisposição em as 
tropas de Monsieur. Todas as exhortaçoens do Duque 
de Tarentum foram em vaó ; e entaõ da mesma sorte que 
ao depois, as forças ajunetadas para oppor á torrente, so 
serviram para a fazer crescer e augmentar sua violência. 

No dia 10 soube-se, por um officio telegraphico, e con-
seguiníemente sem particularidades, que Bonaparte havia 
entrado em Lyons naquelle dia. A volta do Duque de 
Orleans, que chegou a Paris no dia 12, e a de Monsieur, 
foram brevemente seguidas por noticias, que levaram o 
temor ao maior ponto, que tam rápida continuação de des
astres naõ podia deixar de produzir. 

No meio tempo, a opinião, agitada pelo temor e descon
fiança procurava descobrir em mais do que na fatal as
cendência de um homem detestado, a causa de seos deplo
ráveis progressos. Ninguém podia crer, que a mera se-
ducçaõ de sua presença pudesse produzir similhante effeito 
nas tropas. O Marechal Duque de Dalmacia, Ministro 
da Guerra, fôra o ultimo em França, que sustentara por 
força de armas a já perdida causa de Napoleaõ. Alguns 
queriam inferir desta passada mostra de apego, uma prova 
de traição. Levantou-se a voz publica contra o Marechal, 
e elle mesmo veio, e entregou nas maõs do Rey a sua re
signação e a sua espada. S. M. com aquella confiança 
que nunca o abandonou, mandou virástia presença o Duque 
de Feltre, a quem a estimação publica apontava para 

3 x 2 
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sua escolha, e entregou-lhe a pasta da Repartição da 
Guerra, de que estivera encarregado por Bonaparte ate o 
tempo da restauração. Esta determinação do Rey foi 
plenamente justificada pela fidelidade do Duque de 
Feltre. 

J á a este tempo se naÕ podia adoptar outra medida se
naõ fazer recuar as tropas, porquanto, avançar contra o 
inimigo era o mesmo que fornecer-lhe auxiliares. Con-
veio-se em formar um corpo de exercito em frente de Paris 
ajunetando-se o maior numero, que se pudesse, deGnardas 
Nacionaes, e voluntários. Desde o dia 11, fôra o Duque 
de Berry nomeado General deste exercito. Lo<**o que 
chegou o Marechal Macdonald foi encarregado do com
mando debaixo do Principe. 

Comtudo as ordens repetidas para a organização dos 
voluntários e das columnas ambulantes das Guardas Na* 
cionaes, naõ podiam chegar aos seos destinos, nem ser pos
tas em execução sem passarem alguns dias, quando por 
outra parte, cada momento trazia com sigo perigos. Bona
parte marchava com uma rapidez, de que elle bem conhe
cia a vantagem ; e vários regimentos, que inevitavelmente 
se achavam juncto á linha de sua marcha, uniram-se a 
elle : até alguns tomaram em seo nome algumas terras de 
Borgonha ; e dous delles avançaram ate Auxerre. 

Naõ obstante havia ainda alguma esperança de fazer 
conter em seo dever as tropas da primeira divisão militar, 
e as que formavam a guarniçaõ de Paris. Um perigo 
eminente, que o comportamento do Commandante de La 
Fere havia desviado, e a prizaõ dos traidores D'Elon e 
Lallemands, offerecia alguma segurança, sobre o que se 
poderia esperar que acontecesse nos departamentos do 
Norte. O Duque de Regio, posto que fosse abandonado 
pelas Guardas, Antigas, pôde fazer conter em seo dever as 
outras tropas que commandava. Resolveo-se formar um 
exercito de reserva era Pcronne, aonde as tropas, estando 
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concentradas, haviam de estar menos expostas a ser sedu
zidas, e onde haviam de estar debaixo da observação do 
Duque de Treviso, a quem o commando deste exercito 
fôra dado. Pouco depoia partio para là o Duque de Or
leans. 

O Rey inteiramente convenoido da grandeza do perigo 
existente, e naõ menos sciente das muitas obrigaçoens, que 
lhe impunham as circumstancias, era que se achava, appa
recêo no meio dos representantes da naçaõ, dos quaes de
sejou estar rodeado, assim que o perigo com-mecâra a dei
xar-se ver. A sua falia ás duas Cameras, fez a maior 
impressão na capital, da qual os habitantes manifestaram 
um unanime sentimento de affeiçaõ ao seo Rey e á pátria. 
Porem a Guarda Nacional, composta em grande parte de 
cbeíes de familia, naõ podia fornecer sufficiente numero 
de voluntários, q"e desse alguma esperança de resistência: 
e o Conde Dessoies que commandava a Guarda, explicou-
se neste respeito por maneira, que excluía toda idea de se 
fazer mais do que, misturar os cidadãos com as tropas 
de linha, em modo tal, que se pudesse esperar conter estes 
era seo dever. Todo outro plano de defeza era impracti-
cavel. Desta sorte estava o Governo reduzido a olhar 
como principal meio de resistência, tropas, cuja fideli
dade, mais do que duvidosa, havia de ser confirmada so
mente por um pequeno numero de corajosos e fieis volun
tários, e quem se havia de unir a cavallaria da Casa do 
Rey. 

No dia 17, uma noticia desastrosa tornou ainda menos 
certa a conta que se fazia com estes preparos. O Mare
chal Ney, que se pensava que ia no perseguimento dos 
rebeldes, havia-se unido a elles, e havia publicado uma 
proclamaçaõ, calculada para promover ainda mais a re
volta. Estas noticias espalharam o terror pelos departa
mentos mais próximos á capital. A cidade de Sens, que 
se esperava que demorasse o progresso de Napoleaõ, decla-



530 Miscellanea. 

rou-se incapaz de fazer resistência alguma. O inimigo 
estava a ponto de chegar a Fontainbleau, e as tropas cm 
Paris, com quem se tinham esgotado todos os meios de 
excitar o seu patriotismo, permaneciam caladas, ou dei
xavam conhecer o desejo, que tinham, de abandonar suas 
bandeiras. 

Apenas haviam ellas commeçado a marchar para o 
logar de reunião, que lhes fora assignado, logo aquellas 
más disposiçoens degeneraram em manifesta sediçaõ. Na 
manhaã do dia 19, soube-se que naõ havia, nas vizinhanças 
de Paris, um so regimento que naÕ estivesse inficionado 
com esta contagiosa deslealdade, e o único partido, que 
ficava ao Rey, era retirar-se com as tropas de sua casa, o 
único corpo em que já entaõ podia fiar-se. S. M., que 
tinba enviado o Duque de Bourbon para os Departamentos 
Occidentaes, e transmittido ao Duque de Angouleme os 
poderes necessários para armar as Províncias do Sul, 
julgou acertado ir elle preferivelmente para os Departa
mentos do Norte, e fazer por preservar as fortalezas na
quella parte, e fazer servir estas praças-fortes de ponto de 
apoio, para alguns ajunetamentos de fieis vassallos, que 
pudessem formar-se ali. O Rey sahio de Paris no dia 19, 
pela meia noite, e foi seguido uma hora depois pelas 
tropas de sua casa, conduzidas por Monsieur, e pelo 
Duque de Berry. 

No dia 20, pelas cinco da manhaã, chegou o Rey a 
Abbeville, aonde se demorou o dia seguinte, á espera das 
tropas de sua casa ; porem o Marechal Macdonald, que 
foi ter com o Rey no dia 21, pelo meio dia, provou-lhe a 
necessidade que havia de ir para mais longe, e em conse
qüência do que elle lhe disse, resolveo S. M. fechar-se 
em Lille, c mandou ordem ás tropas de sua casa para que 
marchassem para lá pela estrada de Amiens. 

No dia 29 pela uma hora da tarde, entrou o Rey em 
Lille precedido pelo Duque de Tarentum, e foi ali rece-



Miscellanea. 531 

bido pelos habitantes com grandíssimas demonstraçoens de 
affecto c lealdade. O Duque de Orleans, e o Duque de 
Treviso, tinham chegado a Lille antes do Rey, este, 
porem, julgou acertado tornar a chamar a guarniçaõ. 
Esta ultima circumstancia, de que o Rey naõ fora sabe
dor, fez desconcertar o plano de resistência, que se havia 
adoptado. A naÕ se chamarem aquellas tropas para 
dentro, as guardas nacionaes, e as tropas da casa, ajudadas 
pelo patriotismo do povo de Lille, puderam ter assegu
rado para o Rey aquelle ultimo asylo no território Fran
cez. Com uma guarniçaõ numerosa e indisposta, pareceo 
este projecto mui difficultoso de executar. Com tudo, 
S. M. persistio em fazer a experiência. Sua presença 
havia já levantado o enthusiasmo do povo ao seu mais 
alto grão. 

Uma multidão cheia de zelo acompanhava-o a cada 
passo, fazendo quanto era possivel porinteressar os solda
dos, e repetindo constantemente a agradável acclamaçaõ 
de Viva o Rey ! Porem as tropas, reservadas e frias, man
tinham um sombrio silencio, terrível presagio de sua 
próxima rebelião. Em fim, o Marechal Morlier declarou 
ao Rey, que naõ podia responder pela guarniçaõ. Sendo 
perguntado a final, que expediente seria possível adoptar, 
também declarou, que naõ estava em seu poder fazer sahir 
as tropas da fortaleza. 

No meio tempo chegou a Lille a declaração promul
gada em Vienna no dia 13 de Março, em nome de todas 
as Potências Europeas junctas cm Congresso. O Rey 
fêlla distribuir e aíhxar immediatamente, desejando, mas 
em vaõ, fazer conhecer ás tropas as terríveis conseqüências, 
que haviam de seguir-se a sua traição, e os inevitáveis 
infortúnios, que ella traria á sua pátria. 

No dia 23 soube S. M. que o Duque de Bassano, no
meado Ministro do Interior, mandara ordens ao Prefeito 
de Lille em nome de Buonaparte. No mesmo dia, o 
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Marechal Mortier expoz ao Ministro da C a s a d o Rey, que, 

em conseqüência da noticiado Duque de Berry estar para 

chegar com as tropas da Casa, e com dous regimentos 

Suissos, toda a guarniçaõ eslava para rebelar-se; que 

conjurava o Rey para que sahisse da praça, em ordem a 

evitar a maior das desgraças *. que indo elle mesmo escol

tar S. M. até as portas da cidade, ainda esperava, que as 

tropas contivessem o respeito, porem que se a partida se 

demorasse mais um momento, entaõ já naõ seria possivel. 

O Rey julgou entaõ necessário mandar ir as tropas de 

sua casa para Dunkirk ; porem a ordem desgraçadamente 

naõ lhes foi entregue. Quanto a elle, como naõ podia ir 

cm direitura para aquella cidade, partio para Ostend. 

S. M. sahio de Lille ás tres horas, acompanhado pelo 

Marechal Mortier, e seguido pelo Duque de Orleans. 

Quando chegaram ao fim da esplanada, o Duque de Tre-

viso assentou, que devia voltar para traz, para prevenir a 

desordem, que era provável que se excitasse na guarniçaõ, 

durante sua ausência. O Duque de Orleans voltou tam

bém com elle para a fortaleza, e naõ a deixou senaõ algu

mas horas depois. O Marechal Macdonald naõ se sepa

rou do Rey até chegarem ás portas de Mening; e até o 

ultimo momento, elle e o Duque de Treviso, deram a 

S . M . consoladoras provas, de que a sanctidade dos jura

mentos, e a fé dos homens de honra naõ saõ desprezadas 

por todos os corajosos soldados, de que se gloria o exercito 

Francez. Um piquelte das Guardas Nacionaes de Lille, 

e um destacamento de Courasseiros Reaes e Caçadores, 

seguiram S. M. até as fronteiras. Alguns destes últimos, 

assim como vários officiaes naÕ queriam abandonallo, e 

acompanharam-o até a demarcação do Belgio. O Rey 

checou a Ostendc com tençaõ de proseguir para Dunkirk, 

auando aquella terra fosse occupada pelas tropas da casa. 

No meio tempo aquella infeliz* tropa, a que se havia 

arande numero de voluntários de todas as 
ajunetado um 
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idades e condiçoens, seguia o mesmo caminho que o l t iy 

levara para Lille. Monsieur, e o Duque de Berry, sem

pre á frente, e sempre tendo quinhão nas fadigas deste 

esforçado bando escolhido, teve occasiaõ de admirar a 

heróica firmeza das tropas que o compunham. Moços, 

que pela primeira vez carregavam seus braços com uma 

arma, homens idosos fazendo marchas forçadas a pé, por 

estradas, que grossas e continuas chuvas haviam tornado 

quasi impassaveis, tinham.se associado com estas fieis 

tropas, e nunca desanimaram com as privaçoens que sof-

fêram, nem com a incerteza inda mais penosa de uma 

marcha, que dependia toda de avisos, que, pela rebelião 

das guarniçoens vizinhas, pudera vir a ser mui desastrada. 

A columna, na falta de ordens, que o Rey naÕ tinha po

dido transmittir-lhe. e sendo informada de que o Rey 

tinha sahido de Lille, proseguio em direitura para a fron

teira ; porem naõ podendo desfilar com promptidaõ suf

ficiente para accompanhar em um corpo, o Marechal 

Marmont, que commandava debaixo das ordens do Prin

cipe, com zelo e actividade dignos de melhor ventura, 

tendo dado em um atoleiro donde os cavallos custaram 

muito a tirar, uma parte desta gente infeliz foi obrigada a 

ficar a t raz; e Monsieur, temendo que a sua fidelidade 

lhes fizesse encontrar perigos inúteis, deo-lhes authoridade 

para se retirarem. Porem sendo pouco depois surpren-

didos, em Bethune, por ordens de Paris, naõ tiveram tempo 

todos para se dispersar, e Monsieur só pôde esperar 

ajunctar alguns á roda de si, uns após outros, e aquelles 

que elle puder ajunctar sobre as fronteiras, aonde fica para 

esse fim. 

Foi no dia 25, pelas oito da tarde, que o Rey soube da 

chegada de Monsieur a Ypres , e que a noticia da sorte 

que tiveram as tropas de sua casa, veio augmentar o pezo 

das afllicçoens que tinha a supportar. 

No meio destes desastres S. M. recebeo luzidas provas 
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de fidelidade ; porem estas, em certo modo, servem ainda 
de agravar a sua pena. Teve de deixar um povo bom e 
amável preza de todos os excessos de uma soldadesca mal 
encaminhada—ba entre elles creados valentes e zelosos, que 
naõ pode ajunctar a roda de si—chefes da maior distinção 
patentearam rasgos de inabalada constância, e aos quaes 
naÕ pode offerecer outra recompensa mais do que a estima 
e louvor, que a França c a posteridade lhes tributarão 
algum dia. 

Entre as lembranças mui profundamente gravadas no 
coração do Rey para que já mais possam ser apagadas, 
entre os honrados sentimentos, de que recebeo mais sensíveis 
provas, põem em primeira ordem, as que provêm do com
portamento do Marechal Mortier. 

Depois da chegada de S. M. aOstend, soube do Duque 
de Orleans, que chegara ao Marechal uma ordem para o 
prender e a todos os Principes. Um official do estado-
maior, portador de um officio do Marechal Davoust, con
tendo a mesma ordem, chegou depois a Lille. O Rey 
havia entaõ sahido da praça, e o Duque de Treviso, 
arranjou as coizas por maneira, que nada transpirou sobre 
aquelle objecto, até a partida do Duque de Orleans. 

Esta suecineta relação das coizas principaes, que oceur-
rêram no curto e desastrado periodo, cuja pintura acaba 
de ser traçada, pode dar uma idea das repentinas e innu-
meraveis difficuldades, de que o Rey se vio rodeado. 
Nunca acontecimento mudou a face de uma grande mo
narchia mais inesperada e rapidamente : porem nunca se 
vio também maior opposiçaõ entre o espirito dos soldados, 
e dos cidadãos, paralysar mais completamente o patrio
tismo enfraquecer a authoridade, e revestir de um terror 
maciço o homem, que apparecendo quasi só no território 
Francez teve, dentro de dous dias, á sua disposição, uma 
forca numerosa armada contra o povo sem defeza. 

Para concluirmos; a rebelião simultânea e geral do 
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exercito naõ foi, como se tem pertendido, fundada em 

algum motivo capaz de o unir, por tempo mui considerá

vel, á sorte do homem, que h a reassumido sobre elle tam 

fatal ascendência. O compacto tácito, que elle tem feito 

coin o exercito, bem depressa será quebrado, pelos revezes 

que o esperam. Naõ he Buonaparte proscripto, rejeitado 

e a ponto de ser esmagado pela indignação da Europa , 

quem esla crédula soldadesca deseja seguir. Voltam os 

olhos para o destruidor do mundo, que vem prompto a 

pntregar-lhes os despojos. Porem dissipada a illusaõ, 

cedo verá Buonaparte a sua força adventieia. O Rey 

esperava por aquelle periodo de reflexão, que se segue á 

embriaguez de um grande erro—espera por elle com uma 

impaciência, correspondente ao feliz resultado, que elle 

anticipa. 

Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Commercio da escravatura. 

No principio deste N°. trasladamos o resumo dos tractados 
concluídos cm Vienna, entre Portugal e a Inglaterra, a res
peito do Commercio da escravatura. Damos estes documentos, 
taes quaes fôram apresentados pelo Ministério Inglez áo Parla
mento, e da mesma fonte tiramos os outros papeis relativos as 
negociaçoens de Vienna, sobre o mesmo assumpto, que come
çamos a dar neste N°. , e intentamos concluir no seguinte. 

Quando estudávamos direito Romano, na Universidade de 
Coimbra, lá nos ensinaram, que a escravidão éra uma institui
ção injusta; que os argumentos dos Jurisconsultos Romanos, 
para provar a legalidade absoluta da escravidão, eram sofismas ; 
c que os Senhores Reys de Portugal gradualmente aboliram a 
escravatura no Reyno ; porque se convenceram destas verda
des. Isto, que ali nos ensinaram, continuou sempre a ser a nossa 
opinião, e cremos que he hoje em dia, a opinião de todos os 
homens desapaixonados, que reflectem nestas matérias. 

3 Y 2 
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A questão pois se reduz a considerar o modo practico de re

mediar a injustiça, sem causar os males, que sao sempre de temer 

das mudanças repentinas, em medidas c estabelicimentos pub l i . 

cos de grande ponde ração ; sem ter para isso previamente pre

parado o espirito publico, couvencendo os individuos, antes de 

os obrigar a obedecer. 

Ju lgamos , por tan to que publicando estes t ractados, e as ne

gociaçoens de Vienna, que os precederam, fazemos ao listado, 

aquelle serviço, que de nossa parte eslá, que vem a ser cüspór 

a opinião publica, para receber de bom grado estas medidas do 

Governo ; e o fazemos de mui boa vontade, por estarmos per

suadidos de sua justiça e utilidade. 

NaÕ pertendemos convencer, nem dirigimos as nossas obser

vaçoens, aos poucos individuos, que tem por officio o negocio 

dos escravo6: ganham a vida naquella sorte de emprego; e por 

tan to o prejuizo deve nelles ser a favor da escravatura ; 

porém as pessoas, que nao estiverem preocupadas, oliiaraÕ para 

isto com diferentes olhos. 

Os Negociadores Portuguezes em Vienna, na supposiçaõ de 

que convinha aos subditos de seu Soberano obstar a repentina, 

ou ainda accelerada abolição da escravatura, desempenharam o 

seu dever de maneira, que merecem todo o louvor, argumentan

do com plausíveis raciocínios, oppondo-se aos seus autagonistas 

politicos com firmeza, e cedendo, quando éra necessário, sem 

comprometter a dignidade nacional. 

Bem longe de seguir as máximas dos Negociadores dos trac

tados de 19 de Fevereiro de 1810, declararam nullo, o que se 

intitula de paz e amizade, e concordaram em reformar o out ro , 

chamado reciproco de Commercio, substituindo-o por conven

çoens mais análogas aos interesses de ambas as naçoens. 

Assim, com esta reprovação publica daquelles tractados, pu-

zéram os Negociadores Portuguezes em Vienna, o cunho da au

thoridade á condemnaçaõ uniforme, que de todos os particula

res tinham merecido aquelles t ractados, desde que appareceram 

á luz do dia. He verdade que os fautores daquellas estipulaço

ens fôram por esses desserviços premiados a té com tilutos e 

distinecoens h o n r o s a s ; mas a abrogaçaÕ dos tractados demon-
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stra, quaes eram as honras, que elles mereciam. Os que com. 

bateram os tractados, naõ podiam alcançar maior victoria, do

que vêllos revogados, e authenticamente reprovados, cm menos 

de cinco annos, depois da sua ascignatura. 

A negociação destes tractados, para a abolição do trafico da 

escravatura, trouxe com sigo a questão sobre os navios Po r tu . 

guezes aprezados na Costa d'Africa, e cujas condemnaçoeus es

tavam em processo de just iça. Os Negociadores tiiáram-sc do 

embaraço, estipulando, que a Ingla ter ra daria a Portugal uma 

somma de 30U.000 libras, para se indemnizarem os particulares 

donos dos navios, ou interessados nas negociaçoens, sem entrar 

na questão da legitimidade ou illegitimidade do aprezamento. 

Is to quanto ao passado. 

Quanto ao futuro ; o tractado naõ especifica as medidas, 

que se devem adoptar para impedir que os Portuguezes trafi

quem cm escravos, fôra dos limites convencionados, nem os 

meios por que se deve evitar, que os corsários inglezes aprezem 

navios Portuguezes, que trafiquem cm escravatura dentro dos 

mesmos l imites: deixou-se isto para futuros a r ran jos ; mas, 

no entanto , como se dcífinio bem o limite da costa d'Af-

rica aonde o trafico lie permittido, esta circumstancia obviará 

a maior parte das difiiculdades. 

Novo tractado de Commercio. 

Os Negociadores Portuguezes em Vienna, aproveitando-se 

das negociaçoens sobre a abolição do commercio de escrava

tura, declararam nullo o tractado de amizade de 19 de Feve

reiro, de 1810. NaÕ satisfeitos com isto, exigiram do Minis

t ro Inglez a promessa, de que se entraria cm novo tractado de 

Commercioj mais conforme aos interesses de ambas as naçoens: 

esta cláusula he de conseqüência necessária; por que um trac

tado menos conforme ao interesse de ambas as naçoens, do que 

ó tal Roevidico, he difficil de imaginar. 

He verdade, que o Ministro Inglez sahio de Vienna, sem 

dar uma segurança formal, e por escripto, que empenhasse ab

solutamente o «eu Governo , á revogação do antigo e formação 
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de novo tractado de Commercio; porem, como nao he de sup
pôr tergiversação no Ministro Inglez, e ademais o periodo, em 
que o traüco da escravatura deve findar absolutamente, he ainda 
objecto de outra negociação, nao pôde haver duvida, que as 
perniciosas estipulaçoens daquelle tractado se virão a revogar, 
e substituir por outras, mais conformes aos interesses de am
bas as naçoens. 

Embaixada Portugueza em Londres. 

No nosso N°. passado expressamos os nossos desejos, que eram 
sem duvida os de todo o bom Portuguez, de que S. Ex'. o Conde 
de Funchal, vendo chegar o seu successor, largasse quieta
mente uma embaixada, d'ondc o seu Soberano o mandou reti
rar, e naÕ continuasse a disputar o lugar, com manifesto desa. 
bono da dignidade de seu Amo. 

O Conselheiro Cypriano Ribeiro Freire foi recebido na 
Corte, e apresentou as suas credenciaes ao Principe Regente; 
por conseqüência entrou nas suas funcçoens. Como se vê do 
seguinte extracto da gazeta da Corte. 

Carlton-house, 12 de Abril, 1815. 

Hoje, Monsieur de Freire, Ministro Plenipotenciario de 
S. A. R. o Principe Regente de Portugal, teve uma audiência 
particular de S. A. R. o Principe Regente, para entregar as 
suas credenciaes; e foi introduzido por Lord Castlereagh, 
Principal Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros de 
Sua Magestade; e conduzido pelo Ajudante do Mestre de 
Cerimonias, Roberto Chester, Escudeiro. 

Reparamos, com tudo, que elle naÕ tivera uma audiência parti
cular da Ravnha, como he custume nesta Corte, antes de lhe ser 
apresentado' em publico; nem a sua apresentação a Sua Ma. 

'stade, no dia que ella teve audencia publica ; ou be.jamao, 
como se chama em Portugal, foi anuunciada na gazeta official. 

O Conde de Funchal, porém, nem pedio ainda a sua audiên
cia de despedida, nem sahio da Casa da Residência dos Embai 

d res Portuguezes, nem tem deixado de exercitar as funcçoens 
b a i x a d o , pois ainda ha poucos dias fez pubhcar nas ga-
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zetas, que tinha aprezentado uma carta ao Principe Regente, 
na ultima audiência publica. 

Esta carta dizem ser a segunda via da uma carta antiga, j á 
ha muito aprezentada ao Principe Regente. 

Assim tem os Portuguezes em Londres dous Ministros a dar 
passaportes, dous Ministros a dar ordens para se tirar dinheiro 
dos fundos Reaes entregues á Administração de Londres; dous 
ministros a receber ordenados; dous Ministros a apresentar 
notas omeiaes ao Governo Inglez—em fim dous gallos ü'um 
polciro. 

Por pouca reflexão, que se faça, neste extraordinário proce
dimento, se conhece bem a falta de ecooomia das rendas publi
cas, a confusão dos negócios, e a falta de decoro, que devem 
resultar de haver nesta Corte dous ministros Portuguezes, inde
pendentes um do outro ; e além disto podem daqui originar-se 
grandes difficuldades entre ambas as Cortes. 

Supponhamos, que ambos estes ministros; por isso que ob
ram independentes, aprcsentaÕ ao Governo Inglez proposiço
ens differentes sobre um mesmo assumpto j a qual dos dous 
deve o Gabinete Inglez dar credito? 

Supponhamos, que ambos daõ ordens contradictorias aos 
Administradores da Fazenda Real j a qual devem elles obe
decer ? 

Supponhamos, que um delles nega o passaporte a um indivi
duo, ou a um navio, a quem o outro o concede * qual das deci
soens, se deve reputar authentica? 

Se a decisão destas matérias for deixada ao Governo Inglez ; 
naÕ podemos lamentar assaz a triste situação, a que se achará 
reduzido S. A. R. o Principe Regente de Portugal, quando ob
jectos de sua competência unicamente, se devolvam ao juizo de 
um Governo estrangeiro. 

As hypotheses, que temos figurado, sa5 naturaes, e estão 
muito na linha dos acontecimentos, se he que ja naÕ tem acon
tecido; quando ellas se verificarem, conhecerão os Portuguezes 
todos, assim como S . A . R. o conhece ja ha muito tempo, 
aonde está a raiz de tantos males. 
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Melhoramentos no Brazil. 
He com summo prazer, que annunciamos, que se acha esta

belecido um correio regular do Ceará para o Maranhão ; assim 
como ja se havia organizado outro do Ceará para Pernambuco; 
informam-nos, que isto hc devido ao*, esforços do Governador 
do Ceará, pelo que merece tauto mais louvor, quanto fôram os 
obstáculos, que a isso lhe puzéram. 

Dez jariamos ver este exemplo imitado cm todo o Brazil • 
pelo giande intcressn que tem os povos, e a prosperidade do 
Estado, na facilidade das communicaçoens de umas cidades a 
outras; e se os esforços de um individuo Governador puderam 
conseguir isto na sua capitania, naõ pôde duvidar-se, que o Mi
nistério o pudesse effectuar em todo o Brazil. 

Com tudo seria mui digno de attençaõ, que se naÕ mandas
sem os Administradores do Rio-de-Janeiro, para as provincias, 
nomeados na forma dos mais empregados públicos, que iraÕ 
cuidar somente cm perceber seus ordenados, e esquecer.se do 
objecto a que os mar-dam. 

O exemplo do Ceara deve estimular 03 outros Goverr.ndores 
a fazer o mesmo; e uma vez que a facilidade das communica
çoens acustume o povo á reguiaridade das conrespondencias, o 
rendimento dos portes das cartas, naó só chegará para pagar as 
despesas dos correios, mas até para estabelecer meios de trans
porte para viajantes, o que servirá de grandíssimo auxilio no 
augmento da civilização no Brazil. 

ESTADOS UNIDOS. 

O Governo Americano, desembaraçado (por agora) da guerra 

com os Inglezes, resolveo ir atacar os piratas da Cosfa de Bar

baria. He impossível que deixemos de lhes desejar o mais 

completo bom successo. 
A esquadra Americana virá primeiro a Inglaterra, receber 

o s marinheiros, que aqui se achavam prisioneiros de guerra; e 
tendo com elles completado as tripulaçoens, se dirigirá depois 

ao Mediterrâneo. 
Esta expedição contra os Argelinos parece ser de maior ex-

http://esquecer.se
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tençaõ, do que se julgava ao principio ser necessário; por que 
se averiguou, que os Estados piratas, informados do premedi
tado ataque, adoptaram mui vigorosas medidas defensivas. As 
seguintes se diz serem as forças marítimas Argelinas :— 

1 Fragata . . de . . 60 peças, e 500 homens. 

1 Ditto 

2 Ditto 
1 Ditto 

1 Ditto 
2 Brigues 
1 Xabeco 
1 Escuna 
1 Galera de remo 

46 

. 44 
, 38 
. 34 

22 

22 

. 20 

. 4 
,— 

4 6 0 

SOO 

4 0 0 

. 1000 
2 3 0 

900 

2 6 0 

4 0 

50 

Seis botes canhoneiros, uma chalupa grande, com uma peça 
de 24, e um morteiro de 11 polegadas, cada um. 

As peças maiores abordo das fragatas saÕ de calibre 18. 
Os fortes e castellos na costa de Barbaria estão mui bem 

montados, e os escravos c salteadores, que compõem o exer
cito, se he que pode dar-se-lhe este uome, se avaluam em 
6.000. 

F R A N Ç A . 

As noticias, e documentos officiaes da França enchem a maior 
parte deste N°., e assaz importante he a magoiturde de seu ob
jecto, c assaz extença a influencia de seus resultados, para que 
nos oecupassemos, quasi exclusivamente, com a sua matéria. 

A facção, que fez subir ao throno, pela segunda vez, a Na
poleaõ, tem sem duvida consolidado o seu poder, no interior ; 
porque o embarque do Duque e Duqueza de Angouleme extin-
juio os restos do partido dos Bourbons, e deixou a facçaõ do
minante sem inimigos internos, pelo menos declarados. 

Os principios, que procl ma o Govern Francez, ja nas fal
las dos seus Ministros de Estado, ja nas mesmas proclamaçoens 
e respostas de Bonaparte, provam que quem governa a França 
he o mesmo partido, e o mesmo espirito revolucionário, que 

V O L . X I V . N o . 83 . 3 z 
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conduzia os negócios daquella nação , durante o periodo do re

publicanismo ; e que Bonapar te , obrigado a ceder á torrente, 

he o ins t rumento, e nao o movei, dos procedimentos actuaes. 

Se elle guecumbirá á facçaõ dominante, ou se a fará depois 

guecumbir, he outra questaÕ differente. 

Basta considerar quaes saÕ as pessoas qne compõem o actual 

Governo da F rança , para conhecer esta verdade : por exemplo. 

Luc iano Buonapar t e , em cuja habilidade se pôde dizer que 

teve origem o poder do Napoleaõ , e cujo espirito republicano 

desprezou a offerta de muitas coroas, foi nomeado Ministro 

d o In ter ior , lugar que occupará durante o consulado de seu 

i r m a õ . Carnot tomou o ministério da Guerra, aonde servio 

du ran t e as mais brilhantes campanhas de Buonaparte; e Mer. 

lin de Douai , o celebre convencionalista, que por muitos annos 

vive o ret i rado naobscuridade, foi feito Ministério de Justiça. 

As observaçoens do Committé do Conselho de Estado, sobre 

a Declaração d Alliados em Vienna, de 13 de Março, c que 

publicamos a p . 4 4 3 , he um papel de summa importância, por. 

que ali se desenvolvem amplamente os princípios fundamentaes 

da politica, que intenta seguir o Governo Francez, tanto no 

inter ior , como a respeito das Potências Estrangeiras. He este 

papel ao mesmo tempo um manifesto dos seus motivos, pelo 

menos apparentes, com que os Francezes pretendem justificar 

o seu comportamento. 

De envolta com algumas verdades, que saÕ innegaveis, vem 

uma multidão de calumnias contra o governo d' El Rey Luiz 

X V I I I . ; e uma serie de proposiçoens, verdadeiramente re

volucionárias, que de sua natureza devem assustar todos os 

Governos da Europa, eque justificam todas as medidas de pre

caução que elle» posíam adoptar em sua defeza. 

NaÕ se contentam os Francezes com declarar, que a Sobera

nia se origina do povo, avançam que ella reside no povo: absur

do este lanto mais desarrazoado, quanto o povo, que tem um 

monarcha, teria, segundo ésfamáxima, dous Soberanos aomesmo 

tempo. He e*te principio revolucionário, que produzio a anar-
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chia em França, e que a deve produzir á em todos os paizes, 

aonde elle for admittido. 
As naçoens estrangeiras, decididamente nao tem direito de se 

iotrometter com o governo in ten» da França, nem de lhe d i c 
tar, quem deve ser o seu Soberano; mas de certo tem o direito 
de impedir, que a França possa extender aquellas desorganiaa-
doras máximas aos outros paizes. 

A nova Constituição ja se fez publica, o Leitor a achará a 
p. 479 ; junctamente com os decretos sobre o modo por que ella 
ba de ser proposta á aceitação do povo. He uma imitação da 
Constituição Ingleza, com algumas alteraçoens, as quaes to
das, naÕ hesitamos em dizer, que saõ para peior. 

Mas ainda suppondo, que esta constituição éra excellente 
• aonde está a garantia de sua duração ? Um povo, como o 
Francez, que pelos 25 annos passados tem feito, e desfeito 
tantas constituiçoens, faz-se indigno de que o acreditem, 
quando declara, que esta será permanente ? E uma naçaÕ 
poderosa, como a França, que continuamente muda a sua 
Constituição, he objecto de zêllo, e de receios, para todos os 
seus vizinhos. 

Dos muitos defeitos, que notamos nesta nova Constituição 
da França, que se propõem imitar a Ingleza, notaremos um 
somente como exemplo; porque naÕ vale a pena de lhe fazer 
uma analyze, visto que, talvez quando acabarmos de escrever, 
ja os Francezes tenham mudado para outra. 

Os Ministros Inglezes saÕ responsáveis por todos os actos 
do Governo, e a Casa dos Communs os pôde aceusar, perante 
a Câmara dos Pares, sempre que o julgar conveniente. A 
constituição Franceza adoptou isto, e pôz-lhe a condiçaS, de 
que a accusaçaõ seja feita por ordem do Conselho de Estado; 
assim, logo que o Governo queira salvar um de seus Ministros, 
naÕ tem mais que o Conselho de Estado negar a permissão de 
se fazer tal accusaçaõ. 

SaÕ desta casta as variaçoens, qu fizeram no plano total 
imitado do6 Inglezes. 

A questão da guerra ou da paz, he outro objecto, que se 

3 z 2 
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deve taõbem inferir destes documentos Francezes. As profis. 
soens saÕ todas de paz; os preparativos todos de guerra: 

NaÕ intentamos justificar a boa fé de todas as outras Po
tências da Europa; porém j quem se ha de fiar nas profissoens 
de sinceridade de Bonaparte, e da facção, que domina em 
França ? < Que dieta a experiência dos 25 annos passados, 
senaÕ a maior desconfiança de todos os seus planos ? 

Uma carta, que se apanhou, escripta pelo Duque de Bassano 
a Caulincourt ; durante as negociaçoens de Chatillon, mostra 
que se lhedava ordem do concluir o tractado, porém reservarem 
suspenso tres praças, a que chamavam as chaves da França; 
de maneira, qu ainda que o tractado fosse ratificado, se 
guardassem estes tres poutos ao alcance de Buonaparte, para 
que elle pudesse tirar partido delles á vista dos tractados, e em 
violação de fé dada. Eis aqui uma ordem deliberada para 
ratificar um tractado, para o fim de o violar. As tres praças 
eram Antwerpla, que era a chave para atacar Inglaterra; 
Mayence, para atacar Alemanha ; e Alexandria para atacar os 
Alpes: chamavara-lhe chaves da França, mas eram as chaves 
para abrir as portas a invasoens contra as outras Potências.— 

Depois disto i quem pode fiar-se no Governo de Buona

parte ou de seu partido f 

Democraticou se a França, e obrigou ou intrigou todas a» 
outras Potências, sem exceptuar a pacifica Suissa, a que fossem 
Democracias. Formou um Governo Directorial; e quiz logo 
impingir Directorios a todo mundo. Mudou-se para monar
chia Imperial; e fez riscar da superfície da terra todas as re
publicas, a que as suas armas puderam alcançar, j Quem 
pode, logo, fiar-se em tal naçaõ, ou em seus Governos, qual
quer que seja a sua denominação ? 

O Rey da França, abandonado quasi inteiramente de suai tro
pas reside com a sua corte em Flandres, donde tem expedido os 
decretos, que o Leitor achará a p. 472. He claro quam inefi
cazes as suas ordens seraõ, sem forças para lhes dar execução. 
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P O T Ê N C I A S A L L I A D A S . 

As Potências Alliadas concordaram em um tractado, para 
unirem as suas forças contra Bonaparte, mas naÕ contra a 
França; distineçaõ, que naÕ he fácil a fazer na practica. A 
copia, que damos, he tirada principalmente da que foi apre
sentada ao Parlamento Inglez, pelos Ministros; c ali se acha 
uma notável addicçaõ, e declaração da parte da Gram Bre
tanha. 

Accresce a isto, que o Ministro Inglez, em resposta a alga-
mas perguntas, que se lhe fizeram explicou o tractado dizendo; 
que o tractado continha tres proposiçoens differentes:—1*. Que 
o Governo actual da França, era um mal, que se devia dissi
par: 2*. que éra mui desejável restituir a monarchia legitima 
de França, e que a Inglaterra contribuiria com seus esforços 
para o seu restabelicimento ; e 3*. que a Inglaterra naÕ con
sidera esse restabelicimento uma condição, sine qua non, e nega 
que haja intenção de impor um Governo á França. 

Temos logo, que, se os Francezes puderem dar uma segurança 
cabal, de que naÕ perturbarão o repouso da Europa, os Allia
dos naÕ se tem empenhado no restabelicimento dos Bourbons 
como condição absolutamente essencial. 

Na verdade, os factos tem mostrado, que os Bourbons naõ 
tem partido em França, e se o tem he taÕ fraco, que se naõ 
atreve a mostrar-se contra os seus opponentes. Os Alliados, 
portanto, seriam obrigados, naÕ só a collocar os Bourbons 
sobre o throno de França com a força de seus exércitos, mas a 
deixar juncto a elle tropas assas numerosas para o manter. 
Ora isto seria um estado de cousas demasiado violento, para 
durar muito tempo, ou dar esperanças de tranquillidade. 

O tractado foi, sem duvida concluído, antes que se soubesse 
em Vienna dos suecessos de Buonaparte cm Paris, porque 
falia do auxilio que deve prestar aos Alliados Louis XVII L; 
e de medidas para prevenir, que Napoleaõ tome posse do poder 
supremo em França; o que, ao tempo da assignatura do trac
tado, ja Buonaparte tinha completamente obtido. 

As tropas, que os Alliados ajustaram de pôr cm armas, saõ 
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150.000 homens de cada potência, ou um total de 600.000 
homens. A F rança tem também grandes recursos, assim a 

contenda deverá ser mui sanguinária. 

Os Austríacos teraõ um corpo de 150.000 homens, no 

Rheno e Suissa, debaixo do commando do Principe Schwart-

zemberg; além de um grande exercito na Itália, para sustentar 

El Rey dr* Sardenha; e estar preparado para arrostrar contra 

El R e y de Napoies . Os Russianos mandarão quatro corpos 

para a Alemanha, no total de 180.000 infantes, e 60.000 ca

vallos. A Prússia contribuirá com um exercito de 150.000 

homens, e terá o seu commando o Marechal Blucher. O 

Duque de Well ington commandará os Inglezes, Hannoveria-

nos, e Hollandezes, e Belgas, nos Paizes-Baixos. 

Uma carta de Vienua contem a seguinte relação :— 

Vienna, 2 de Abril . 

Aqui circula a seguinte listadas t ropas , que marcham contra 

F r a n ç a : — 

Russianas 225,000 

Austriacas 250,000 

Prussianas 150,000 

Hanovcrianas, lnglezas, Hollandezas, e Hes . 

seznas 100,000 

Saxonias 15,000 

Bávaras 40,000 

Wurtemburguezas 12,000 

De Baden 10,000 

Dos Estados Alemaens 20,000 

Total 822,000 

PAIZES BAIXOS. 

Aos 23 de Março se assignou, cm Vienna, o Ac to , pelo 

qual se reconhece o Principe de Orange como Rey dos Paizes 

Baixos e Gram Duque de Luxemburgo. Os Plenipotencia

rios das cinco Grandes Potências , que assignâram, foram, 
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Wellington, Met teru ich , Hardenberg , Rasumousky , Talley

rand, Nesselrode, Hnmbol t , Wtsscnberg. 

N Á P O L E S . 

EI Rey Joachim M u r a t , dcsembainhou j a a e9pada contra os 

Austríacos, como se vê das noticias officiaes, que publicamos a 

p . 509 ; e ainda assim ha incrédulos, que assentam, que elle se 

nao unirá aos Francezes 1'. 

Publicaremos no N ° . seguinte vários documentos officiaes, 

por onde se mostram os fundamentos , que M u r a t t inha de 

suspeitar, que os Alliados naÕ o t ractavam com sinceridade : 

quem tem lido aquelles papeis, naõ pôde duvidar do par t ido, 

que este Rey de Napoies vai a tomar : c de facto começou j á 

a peleja, mesmo antes dos Francezes , com quem se p re tende , 

que naÕ está de boa intelligencia. 

P O R T U G A L . 

Auxilio de Tropas para a Guerra. 

Tem-se espalhado um rumor , na Ing la te r ra , de que sahiram 

transportes para ir buscar a Por tuga l 10.000 homens, os quaes 

devem fazer a guerra contra a F r a n ç a , debaixo do commando 

do Duque de Well ington, nos Paizes Baixos. 

Nós apenas podemos acreditar estes rumores ; porque os naõ 

suppómos prováveis. 

A declaração da guerra de Por tuga l , que se involve naquelle 

auxilio effectivo de 10.000 homens, contra a F r a n ç a , be uma 

daquellas medidas de primeira importância, que só ao Soberano 

pôde competir ; e po r t an to , nem a Regência de Lisboa, nem 

outra alguma co rporação , ou individuo, teria a temeridade de 

declarar a guerra por Por tuga l , sem a expressa ordem de seu 

Soberano. 

Temos ouvido dizer, que esta medida se justificaria, se os 

Plenipotenciarios Portuguezes em Vienna , assignassem algum 

tractado, em que expressamente estipulassem este auxil io. 

Julgamos, que nem assim mesmo poderia a Regência do Reyno 
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tal fazer ; porque esses tractados, para serem validos, precisam 
da ratificação do Soberano; e he evidente, que naõ ha tempo 
para ella se haver obtido do Rio-de-Janeiro. 

Parece-nos, que seria impossível achar meio algum de conci
liar esta medida com a dignidade do Soberano, de cujas tropas 
se disporia sem sua licemça ; e isto he matéria de tanto pezo, 
que nenhum Portuguez deixaria de a ponderar; porque em fim 
he preciso ter sempre em vista, que se o Soberano tem a sua 

Corte no Rio de. Janeiro, nao está Portugal pro de relicto, 
nem se deve fazer delle roupa de Francezes. 

A impolitica de tal medida, he outro motivo para nao acere. 
ditarmos a noticia; nao só pelos motivos, que expuzemos no 
N°. passado, da grande utilidade que teria Portugal em ficar 
neutral; mas pelo grande perigo, que o Reyno corre, pri-
vando-se das suas forças defensivas. 

A instabilidade e fraqueza do Governo Hespanhol; o grande 
numero de descontentes naquelle paiz, faz infinitamente pro
vável, que os Ftancezes se liguem, em caso de guerra, ou com 
Fernando VIL, se elle estiver do humor que estava, quando 
pedio para cazar uma pareuta de Buonaparte, quando fez as 
renuncias de Bayonna, e quando assignou o tractado de Valen-
çai; ou, se elle se mostrar mais firme, com os descontentes 
Hespanhoes, a quem o Governo Francez offerccera ajuda para 
desthronarem Fernando VIL ; e nestes barulhos de Hespanha, 
ter um inimigo de menos nos Pyrineos. 

Por qualquer destes modos, que a intriga Franceza obtenha 
a liga com a Hespanha, um ataque contra Portugal he certís
simo; e nesta consideração o desfalque de 10.000 homens tira
das para servir fora do reyno, será a circumstancia mais 
deplorável. 

A Inglaterra se obriga, pelo tractado de Vienna, e por em 
campo 150.000 homens, e se vaõ ja transportando para os 
Paizes Baixos muitos corpos; e portanto, no caso de um ataque 
contra Portugal, naÕ se podem esperar auxílios de tropas da 
Inglaterra ; porque nao poderá dispensar nenhumas. 

A Hespanha, se se unir á Franca, pode mandar contra Por
tugal um exercito de 60.000 homens, entre regulares e mili-
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cias ; e se do exercito Portuguez se tirar a sua flor em 10,000 

homens, a defeza será da ultima difEcuIdade. 
Aquelles, que nos disserem, que a nossa hypothese de um 

ataque pela parte de Hespanha he improvável, só lhes respon
demos lembrando-lhes o que suecedeo dopois da guerra do 
Roussillon. 

Portugal mandou ali um exercito contra a França, cm auxi
lio da Hespanha, esta fez a paz com a França, e voltou logo as 
suas armas contra o seu auxiliar Portugal, i Porque naÕ suc
cederá agora o mesmo ? Será difficil provar, que os conselhos 
de Fernando V I L saõ mais vigorosos, e tem mais meios á sua 
disposição do que tinha Carlos IV. naquella occasiaõ : o con
trario he o facto ; c portanto he maior a probabilidade de sua 
uniaõ com a França, de que se seguirá logo o ataque contra 
Portugal. 

Contra a experiência seria vaõ argumentar. 

Novos sustos de Jacobinos em Lisboa. 

Correo em Londres a noticia, de que a Regência de Portugal 
mandou abrir uma devassa, para saber quem dizia, que fôram 
os Inglezes, que de propósito deixaram sahir Buonaparte de 
Elba, a fim de tornar a accender a guerra ; e com este pretexto 
querem tornar a reviver em Lisboa os dias da Septembrizaida. 

Nos informaremos aos Senhores do Governo, que aquelle 
despropositado paradoxo foi inventado cm França, logo que 
Bonaparte desembarcou em Frejus ; que foi repetido em todas 
as gazetas lnglezas, e tractado por todos os homens que reflec
tem, cora aquelle desprezo, que tal absurdo merece ; assim 
podem Suas Excellencias Reverendissimas deixar-se de procu
rar a sua origem em Portugal. 

Por outra parte devemos dizer, que a repetição de taes perse-
guiçoens politicas só pode tender a fazer a Regência mais im
popular do que he, e persuadir a S. A. R. da necessidade de 
reformar um Governo, que taÕ pouco se une com as máximas 
de politica, e com as ideas liberaes de seu Soberano. O tempo 
os convencerá, que nós lhe falíamos a verdade. 

V O L . I V . N o . 8 3 . 4 A 
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ROMA. 

O Sancto Padre acha-se outra vez fugitivo. Sahio de Roma 
aos 22 de Março, havendo o Secretario de Estado, Cardeal 
Pacca, feito uma proclamaçaõ aos Romanos, em que annun. 
ciava este accontecimenlo. S. Sanctidade chegou a Florença 
aos 2 5 ; e Carlos IV. e outros Principes, que se achavam em 
Roma, deixaram também aquella cidade. 

A entrada de S. Sanctidade em Gênova, a pôr-se debaixo da 
protecçaõ do General Inglez, foi publicada no seguinte 
artigo ;— 

Gênova, 5 de Abril, 1815. 
<c Aos 3 , pela 1 hora da tarde, o Soberano Pontifice Pio VII. 

fez a sua entrada solemne na nossa cidade, no meio de um im-
menso concurso de povo, que tinha ido ao porto, para ver o 
desembarque de Sua Santidade. Elle veio de Liorne; foi 
recebido com uma salva de artilheria, repique de sinos; c cum
primentado pelo Governador, todas as authoridade da cidade, 
commandante das tropas lnglezas, e capitaens dos navios Ingle
zes e Hespanhoes que se achavam no porto. S. S. foi condu
zido em procissão,por um numero so corpo do clero, e mora no 
palácio Durazzo, que lhe estava preparado. 

" Hoje chegáraram a Gênova treze cardeaes; Pacca, Brás. 
chi, Oppizzoni, Galeffi, Gabrielli, Mattci, Jozé e Atitonio 
Doria, Scotti, Saluzzo, Rufo , e Lit ta ." 



CORREIO BRAZILIENSE 
DE MAYO, 181Í. 

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

COLMOENS, C. I I . e. 14. 

POLÍTICA. 

Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

Edictal da Polida em Lisboa contra os Ociosos. 

tlOAÕ tle Mattos e Vasconcellos Barbosa de Ma«\i»-

lhães, do conselho de Sua Alteza Real o Príncipe Regente, 

Nosso Senhor, commendador da ordem de Christo, In 

tendente Geral da Policia, &c . 

Faço saber, que pela Secretaria de Estado dos Negócios 

Estrangeiros, e da guerra me foi remettida de ordem de 

Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor a 

portaria Regia do theor seguinte : 

Fazendo-se necessário nas presentes circumstancias do 

Reyno, e depois de unia guerra longa, e mortífera susten

tada com t;mta gloria, como sacrifício, poupar quanto fôr 

possivel a povoaçaõ útil, e industriosa; e sendo naõ menos 

conveniente evitar os males, que resultaõ para o estado da 

falta de uma occupaçaõ útil, e decente para os indivíduos, 

que dando-se á ociosidade se constituem nas circumstancias 

de 6erem constrangidos, e severamente castigados na fôrma 

da ordenação do Reyno do liv 5. tit. 68 : Manda o Prin

cipe Regente Nosso Senhor, que o Intendente Geral da 

Policia, a quem o seu conhecimento pertence, expéça as 

ordens as mais terminantes a todos os magistrados seus 

V O L . X I V . N o . 84. 4 B 
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delegados, tanto nesta cidade, como nas mais terras do 
Reyno, para que, no prazo de um mez depois da publicação 
desta, examinem mui escrupulosamente se em seus respec
tivos districtos existem algumas pessoas nas sobreditas 
circumstancias, contra as quaes sendo encontradas proce
derão na conformidade da mesma ordenação ; e sendo 
alguns dos detidos capazes e aptos para o serviço Militar, 
os remetterão aos respectivos encarregados do governo das 
armas das provincias cora os summarios, que lhes houverem 
formado, para á vista dos mesmos poderem sentar praça 
nos corpos das mesmas provincias, se forem dignos; e naõ 
servindo para a tropa, os corregedores lhes daraõ depois 
da prisaõ o destino, que a ley lhes prescreve, obrigando-os 
a servir na lavoura, ou artes, sujeitando-os ao rigor das 
leys se reincidirem ; entendendo-se esta mesma providencia 
a respeito dos que obtiveraõ baixa do exercito, e se achaõ 
sem emprego, ou occupaçaõ, e nas mesmas circumstancias. 
Devendo o Intendente Geral da Policia dar conta dos 
Ministros, que forem mais diligentes, e cuidadosos na 
observância desta ley, para ser presente ao mesmo Senhor 
a actividade com que se empregam no Seu Real serviço, e 
lhes fazer mercê : O mesmo Intendente Geral da Policia, 
e as mais authoridades, a quem o seu conhecimento compete, 
o tenhaõ assim entendido, e façam executar cada um na 
parte que lhe toca. 

Palácio do Governo aos oito de Abril de mil oitocentos 
e quinze.—Com tres Rubricas dos Senhores Governadores 
do Reyno. 

E para que sejaõ constantes as Reaes determinações do 
dito Senhor, e passado o prazo de tempo estabelecido na 
mesma portaria haja de proceder-se efücazmente a respeito 
dos indivíduos, que forem achados nas circumstancias de 
que trata esta Real ordem, naÕ se podendo allegar ignorân
cia delia, mandei lavrar o presente edital, que será affixado 
em todos os lugares públicos desta capital, e terras prin-
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cipaes do Reyno na fôrma do estylo. Lisboa aos dez dias 

do mez de Abril de mil oitocentos e quinze.—JoaÕ de 

Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães. 

Portaria, para que regressem a seus corpos certos militares 

licenciados^ e com baixa. 

Manda o Principe Regente Nosso Senhor, conformando-
se com o parecer do marechal commandante em chefe do 
exercito, Marquez do Campo-maior, que os officiaes infe
riores, cabos, anspeçadas, e soldados, a quem se havia 
permittido baixa do serviço dos corpos de linha do exer
cito, por excederem o numero completo da regulação ap
provada por portaria tle 29 de Outubro de 1814, regressem 
aos mesmos corpos, donde sahiram, dentro no preciso tempo 
de um mez, depois da publicação des ta ; ficando os que 
assim voluntariamente o fizerem seguros de que se lhes 
concederá novamente as suas baixas, logo que cessem os 
motivos, que determinaram esta m e d i d a ; da qual graça 
naõ gozarão os outros, que naõ se apresentando dentro d o 
tempo assignalado, forem constrangidos depois a fazello t 
E quando haja individuos das tres referidas classes, que 
voluntariamente queiraõ voltar ao serviço nas difFerentes 
armas em que tiveram praça, naõ obstante acharem-se com 
baixa, em conseqüência do disposto no decreto de 19 de 
Novembro de 1808, seraõ estes igualmente considerados 
como os outros acima mencionados para obterem depois a 
sua demissão; e seraõ sempre contemplados com preferen
cia, nas pretenções que possaÕ ter a ser empregados em 
qualquer lugar para que sejaõ aptos. D . Miguel Pereira 
Forjaz, do conselho de S. A. R., Secretario dos Negócios 
estrangeiros, e da guerra, e marinha, o tenha assim enten
dido, e faça executar, expedindo as ordens convenientes. 
Palácio do Governo, em 22 de Abril , de 1815.—Com as 
rubricas dos governadores do Reyno . 

4 B 2 
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H E S P A N H A . 

Decreto de S. .M. pelo ejual ha por bem crear uma nova 

Ordem com o titulo de Real Ordem Americana de 

Isabel a Catholica. 

Movido o meu Real animo do apreço e gratidão, que 

taÕ justamente me merecem os eminentes e assignalados 

serviços, com que naõ poucos dos meus beneméritos vas

sallos tem contribuído e contribuem, tanto para a concórdia 

e tranquillidade dos povos dos meus domínios das Índias, 

como para a reducçaõ e desengano tios que ousada e cega

mente intentaram quebrar os estreitos laços que os unem 

com os seus irmaõs da Europa, e a uns e a outros com a 

minha coroa e Real pessoa; e desejando recompensar a 

acrisolada lealdade, o zelo e patriotismo, desinteresse, 

valor, e outras virtudes, que, tanto os individuos da Mili

cia, como os de todas as classes ejerarquias do estado, 

tem mostrado, e ao diante mostrarem, a favor da defeza, e 

conservação d'aquelles remotos paizes ; tendo presente ao 

mesmo tempo o digno exemplo do meu muito amado e 

augusto avô, o Senhor D . Fernando V., o qual por simi

lhante motivo fundou a ordem chamada do arminho, para 

premiar os que provaram sua pureza e lealdade nos distúr

bios de Napoies , e, outro sim, que nenhuma das que ac

tualmente existem na Hespanha he análoga nem adequada 

ao mencionado fim, tenho resolvido crear e instituir unia, 

que se denominará Real ordem Americana de Isabel a 

Catholica, a qual, recordando com o seu mesmo titulo a 

grata memória da digna Rainha minha predecessora, a cuja 

politica e auxílios se tleveo em grande parte o descubn-

mento das índias , tenha exclusivamente por objecto pre

miar a acrisolada lealdade, e o mérito contrahido a favor 

d a defeza e conservação daquelles vastos dominios. 

E sendo preciso estabelecer as regras e disposições con

venientes, que assegurem o êxito do objecto proposto, e 

contribuaõ para o ornamento e esplendor, que pela institui-
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çaó desta ordem deve resultar ao throno da monarquia 

Hespanhola, ao qual a providencia reservou a vantagem 

do descubrimento e posse da maior parte do novo-mundo, 

tenho estabelecido por outro decreto da data deste os esta

tutos, que se deverão observar, e em virtude delles, como 

fundador da ordem, me declaro cheíe e soberano delia, e 

estabeleço que o deverão ser prepetuamente os Reys meus 

successores. 

Haverá nesta ordem tres classes, de numero illimitado ; 

uma de gram-cruzes,outra chamada pritneiraclasse,e outra 

segunda, distinguindo-sc em cada uma das duas ultimas 

os que usarem de ouro as insígnias, dos que as usarem de 

prata. As insígnias dos grám-cruzes seraõ as seguintes : 

uma banda ou fita larga de seda, terçada do hombrodireito 

para o lado esquerdo, de côc branca com dois filetcs côr 

de ouro distante das bordas espaço i<*;ual á largura dos 

filetes, unindo as poutas da dita banda um laço de fita 

estreita da mesma espécie, da qual penderá a cruz da 

ordem. Será esta de ouro, com coroa olympica ou de 

renovo de oliveira, formada de quatro braços iguaes, es

maltada de côr vermelha, conforme a bandeira Hespanhola, 

e interpoladas com os braços umas nuveiiszinlias de o u r o : 

uo seu centro haverá sobreposto uni escudo circular em 

que se veraõ em esmalte as duas columnas e os globos ou 

mundos, que representarão as índias , enlaçados com uma 

lita, e cobertos ambos com uma coroa imperial, enchendo 

ocampo do escudo os raios de luz, que part indo dos mesmos 

globos se dilataõ por todos os lados no seu exerço , e cm 

campo branco, se lera em letras de ouro a seguinte legenda : 

A Ia lialtad acrisolada. A cruz será pelo reverso do 

mesmo modo que se acaba de expl icar pelo obverso, com 

a differença de que nelle se ha de lêr : Por Isabel Ia cató

lica, Fernando V I L , collocaudo aquella legenda na metade 

superior do exergo, e esle meu nome, como fundador da 

ordem, sobre o campo azul em cifra de ouro, coroada de 
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coroa Real no cento do escudo.-—Traraõ também os grám-
cruzes no lado esquerdo uma placa (vulgo, crachá) de 
ouro da mesma forma da cruz, c igual esmalte que ella, 
pelo que respeita ao escudo, mas com a differença de que 
o semi-circulo superior do exergo ha de ser occupado 
pela legenda do obverso, e o inferior pela do reverso, col-
locando no centro desta a cifra coroada do meu nome. 

Os membros da primeira classe da ordem traraõ a mesma 
cruz pendente do pescoço, e os da segunda classe da casa 
do vestido na fôrma do costume, uns e outros com a fita 
estreita acima explicada. Os prelados e ecclesiasticos, que 
forem recebidos nesta ordem na qualidade de grám-cruzes 
traraõ a venera pendente do pescoço por uma fita larga 
igual á sobredita banda, e a placa ao lado esquerdo da 
capa. Os que forem da primeira classe a traraõ pendente 
de uma fita estreita como os outros membros da mesma 
classe, e da segunda, também pendente do pescoço por um 
cordaõ preto. A cruz de prata, nos que a devaõ de trazer 
será exactamente igual áde ouro, sem mais differença que 
a de ser gravado naquella o que nesta he esmaltado. A 
ninguém será permittido variar a figura, proporção, e mais 
circumstancias da dita cruz, nem da placa, para o que se 
deverão sujeitar ao desenho indicado; devendo trazella 
sempre na fôrma declarada, posto que nos dias de gala se 
poderá usar de venera guarnecida de pedraria. Assim o 
tereis entendido, c disporeis o que for conveniente para 
seu cumprimento. Rubricado pela Regia maõ. Em 
Palácio, a 24 de Março, de 1815. A. ü . Miguel do 
Lardizabal e Uribe. 

COLÔNIAS HESPANHOLAS. 

.Manifesto do Governo de Buenos Ayres. 
Na historia do gênero humano naõ se encontra um acon

tecimento, que naõ seja o resultado de grandes e pausadas 
combinaçoens operantes, cujos effeitos he impossível pre-
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venir quando he chegado o tempo marcado da execução. 

Aquelle periodo a resistência destroe-se a si mesma, e todos 

os esforços para frustar o desígnio so servem deo accelerar, 

até que, por fim, a natureza completa seos próprios fins 

irresistíveis. Segundo este invariável curso que se observa 

na natureza moral e physica, a America naõ podia subtra-

hir-se á influencia de taes causas ; foi, portanto, no anno 

de 1810 que ella assegurou aquelles direitos que, para naõ 

nos meüermos com desnecessárias accusaçoens de nos 

mesmos, até aquelle tempo tinha tido por bom que jazessem 

sepultados no túmulo do esquecimento. Porem agora tudo 

annunciava a estação própria de manifestar suas lesoens. 

Os temores passados rapidamente deram entrada á presente 

esperança; e a illusaõ do momento promettia recompensas 

antes de estarem passadas as fadigas, e na carreira do 

perigo, a feliz terminação da empreza era so apparente. 

A prosperidade que gozávamos ao principio da revolu

ção converteo a nossa firmeza em renitencia, e d'ahi se 

seguio que o interesse particular commecou a intromettei-

se com o bem publ ico: O nocivo germen das paixoens 

commecou a desenvolver-se á primeira vista dos nossos 

direitos inalienáveis; o espirito de partilo foi reforçado 

pelos mesmos meios que se adoptaram para o enfraquecer; 

a sorte da guerra variava como a vicissitude de opinião, e 

mais de uma vez a desgraça geral obscureceo bellos pro-

spectos de esperança. Sacrifícios novos e inesperados, em 

differentes epochas, nos preservaram da fúria de nossos 

inimigos, e de destruição total. Este era o estado, em que 

nos achávamos ao principio do anno passado, depois que 

as derrotas de Velcapugis e Ayouma tornaram insignifi

cantes as victorias de Tucuman e Salta. O vencedor 

avançou do Ocidente para o Oriente, e seos passos foram 

impedidos somente, no maior de seo orgulho, pelo estorvo 

de seos tropheos. Montevideo foi reforçado com tropas 

da Peninsula, e estando a attençaõ do exercito virada para 
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os infortúnios da campanha do Oriente, so podia anteci

par-se . Toda a empreza, em circunstancias taes, era tida 

por temerária, meramente porque era difficultosa; e em 

ordem a organizar-se uma força naval cornos nossos poucos 

meios, fez-se necessário vencer o prejuizo, antes que pudés

semos conquistar o inimigo. Foi neste estado de coizas, 

que a esquadra sahio de nossos portos em 18 de Mayo; 

Montevideo acabou de ser colônia inimiga, e a campanha 

do Oriente foi uniformemente bem succedida; restaurou-

so o credito publ ico, augmentou-se a força armada, a 

expedição do Peru foi reforçada, e so era necessário que a 

fortuna continuasse por diante na direcçaõ que havia 

tomado. 

Porem era de se esperar qne as coizas naõ fossem sempre 

assim. O chili submetteo-se ao inimigo, e este accidente 

fatal deo um golpe mortal nos nossos suecessos, deminuio 

a nossa renda, e tirou-nos outro annel da cadea, que con

stituía a nossa segurança. A Hespanha, de posse dos 

nossos recursos tem preparado um armamento considerável 

contra nos, segundo as ultimas noticias ; quando nos es

perávamos que a volta do Rey houvesse de ser causa de 

naõ se empregarem contra a America as hostilidades, que 

estavam meditadas pelo governo temporário, e quando as 

negociaçoens emprehetididas de nossa parte mostravam que 

éramos dignos de paz.—A campanha do Oriente tem mu

dado de caracter, e pervalecem deshavenças damnosas, 

que nem sabedoria no conselho, nem valor no campo, 

podem remover, sem deshonrar tanto o vencedor como o 

vencido. Assim o povo he afligido pelos revezes da for

tuna, a opinião corre vacilante, debaixo da instabilidade 

dos poderes por que ella devera ser refreada, e partidos 

contrários neutralizados, todos os esforços filhos do zelo 

estaõ trocados em desconfiança e frieza. Em uma palavra, 

nossas fontes estaõ esgotadas, a opinião publica tem-se 

tornado discórdia publica, o nosso território está ameaçado, 
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e precisamos de pelejar, nao para morrer, mas para vi
ver. 

Tal he exactamente o estado dos nossos negócios e se 
naõ fosse a inconstância das cousas humanas, a salvação 
da pafria pareceria quasi esperança chimerica ; todavia, 
nem todos os prospectos agradáveis estaõ escurecidos. A 
revolução na provincia de Cusco e em outras do alto Peru 
apresentam uma nova scena, e lisonjeam a expectaçaõ ; e 
se o exercito, que vai avançando sobre as margens do Cata-
gaita, for bem succedido, antes de muito tempo estará res
tituida a actividade do commercio, os meios de consumpçao 
seraõ augmentados, e o mercado produetivo será aberfo. 
As forças, que vem invadir-nos da Peninsula, naõ podem 
preencher o seo desígnio em quanto pervalecer a guerra 
civil, entre os partidistas e opponentes da constituição das 
cortes; e uma potência maritima naõ ha de ouvir com 
indifferença o systema de destruição, que caracterisa a 
politica do governo Hespanhol . 

Finalmente, a força a que os nossos exércitos podem ser 
elevados, se preciso for para ser empregada em nossa de
feza, he provavelmente maior doque a que o inimigo pode 
pôr em campo ; se o povo estiver resolvido a fazer os sacri
fícios necessários para reprimir as dissençoens domesticas, 
moderar o zelo intemperado, obedecer ao governo, evitar 
anarchia, e pôr confiança implícita naquellas authoridades, 
em que pôde unicamente ser posta com segurança. 

A Assemblea geral confia em que a grandeza do perigo 
induzirá o povo a fazer taes sacrifícios, por isso que no 
aperto dos maiores perigos está acostumado a t r iumphar 
por semelhantes meios ; porem, naõ obstante esta persuasão, 
julgou acertado explicar com franqueza a presente situação 
das cousas, e o eminente perigo que delia resulta, em ordem 
a todos verem a necessidade de appl icar o remédio. Se, 
a pezar dos nossos desejos pacíficos, as tropas da Peninsula 
invadirem este território unido, o principio natural da 
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conservação própria obriga-nos a sacrificar os nossos 
interesses menores, em ordem a preservarmos a nossa exis
tência ameaçada. Primeiro que cedamos o paiz sobre quo 
nascemos, com peitos de aço devemos soffrer fadigas, pri-
vaçoens, e perigos, quem quer que for o inimigo que nos 
atacar, a força deve ser comparativa com ;i maior ou menor 
força que nos levarmos contra e l le ; e se o povo, conven
cido da difficuldade da crise, lhe fizer a diligencia, em vez 
de ser victima da rapacidade de nossos inimigos, os golpes, 
que dirigem contra nos, cahiraõ sobre elles mesmos; e com 
as armas que fôram destinadas para nos destruir, estabele
ceremos paz, e manteremos a nossa independência. 

Assignado na Sala da Assemblea, em 20 de Janeiro, de 
1815. N I C O L A O L A G U M A , Presi

dente Deputado de Tucu-
man. 

P E D R O I G N A C I O R I V E R A , 

Vice-presidente, Deputado 
de Mizque. 

Aos quaes nomes se seguem os de todos os Membros da 
Assemblea. 

CONGRESSO DE V I E N N A . 

Documentos Officiaes das Negociaçoens de Vienna, sobre 
o Commercio da escravatura. 

(Continuados de |>. 417.) 

Carta de Lord Castlereagh a Lord Bathurst. 

Vienna, 8 de Janeiro, de 1815. 

M T L O U D ! Depois que tive a honra de referir a V. S. a 

natureza e resultado da minha entrevista com S. M. Impe

rial o Imperador da Russia, em conseqüência da nota 

circular, que dirigi aos tres Plenipotenciarios aos 25 do 

passado, fui honrado com audiências de S. M. Imperial e 

Apostólica, e de S. M. E l Rey de Prússia, cm que uaõ 
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deixei de representar, da maneira mais forte, o grande in
teresse que tomava S. A. R. o Principe Regente, e a naçaõ 
Britannica em geral, no objecto do commercio da escra
vatura; e tenho a satisfacçaõ de informar a V. S. que 
Suas Magestades foram servidas de repetir as seguranças, 
que tinham sido communicadas por seus ministros ; decla
rando a sua sincera determinação de usar a sua maior influ
encia para com as differentes Potências interessadas, em 
ajudar a Gram Bretanha a effectuar, o mais breve que for 
possivel, a abolição do trafico de que se tracía. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) CASTLEREACH. 

Ao Conde de Bathurst. 

MY LORD ! Tenho a honra de transmittir a V. S. um 
tractado que assignei hoje com os plenipotenciarios Portu
guezes, para a final e immediata abolição do commercio 
da escravatura ao Norte do Equador. 

Incluo também uma convenção, assignada com as mes
mas partes, para terminar, em connexaõ com o primeiro 
arranjamento, as disputas, que subsistem, ha algum tempo, 
com a Corte de Portugal, relativamente aos seus navios, 
que fôram detidos na Costa d'Africa. 

Peço a V. S. que subraetta estes instrumentos ao Prin
cipe Regente para sua benigna approvaçaõ e ratificação. 

Sou, &c. 
(Assignado) CASTLEREAGH. 

Ao Conde Bathurst, &c. &c. 

(Oítractadosvem a p. 405.) 

Vienna, 26 de Janeiro, de 1815. 

Mv LonD ! Em conseqüência da intenção annunciada 
a V. S., renovei, em uma conferência geral das oito Potên
cias, aos 16 do corrente, a minha proposição, para a coo-
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sideraçaõ do commercio da escravatura, em sessoens espe
ciaes, dedicadas a este objecto por todas as Potências con-
junctamente. 

V.* S. observará, pelo protocolo, que acompanha esta, 
que se renovou a tentativa de discutir a questão, naõ como 
geral, mas como colonial. A importância de resistir a 
isto, e manter a authoridade das Potcncias continentaes 
éra obvia, e o resultado foi satisfactorio. 

A nossa primeira sessaõ foi aos 20 do corrente de que 
incluo o protocolo. Ainda que soffrivelmente pleno naó 
pode comtudo referir senaÕ os pontos principaes do que se 
passou. Pesso a V. S., porém, que fique certo, de que se 
naõ omittio esforço algum para promover o objecto, e es
pero, que apparecerá bastante, ao Principe Regente, na 
face de nossos procedimentos, para convencer a S. A. R. 
de que seus criados tem trabalhado por obedecer a suas 
ordens. 

A manhaã continuamos as nossas sessoens. Como todos 
concordamos nos principios; e os Plenipotenciarios de 
França, Hespanha e Portugal estaõ limitados por suas in
strucçoens no ponto de modificação, parece-me que etn 
mais duas sessoens terminaremos os nossos trabalhos. 

Espero que traremos todas as questoens a um ponto de 
vista taÕ completo, que se lancem as melhores bazes ás 
commissoens, que ao depois seraõ constituídas permanentes, 
para continuar as negociaçoens. 

Julgo que se tem feito progressos essenciaes, ao menos 
em um ramo desta questão; isto he, a libertação da parte 
do Norte da África das misérias deste commercio. Tam
bém se lançou o fundamento para a completa cessação do 
mal em um periodo definifo, e com o prospecto de que 
esta venturosa epocha será ainda mais accelerada por 
futuros esforços: e o que eu considero de maior impor
tância he, que se tem despertado a attençaõ dos ministros 
aqui, para este importante objecto, era um gráo muito 



Politica. 565 

além tio que eu podia esperar, considerando a multiplici
dade de suas occupaçoens, e a ignorância em que tinham 
estado a respeito desta questão. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) CASTLEREAGH. 

Ao Conde Bathurst, &c. &c. 

Extracto do Protocolo da Conferência de 16 de Janeiro, 
1815. 

Lord Castlereagh renovou a sua proposição de conside
rar os meios por que se poderia effectuar a abolição uni
versal do commercio da escravatura. Era a sua opinião, 
que naõ julgava necessário nomear uma commissaõ para 
este fim especifico ; mas sim tractar a questão em uma as
semblea das oito potências, convidando-as a nomear cada 
uma dellas um de seus plenipotenciarios, para formar as 
sessoens particulares, que se limitassem exclusivamente a 
este objecto, e que dessem conta de suas delilieraçoens á 
assemblea geral. 

O Conde Palmella combateo esta proposição, declarando, 
que elle naõ via razaõ, para que a practica de procedimen
tos até aqui geralmente adoptada, de limitar as discussoens 
aquellas Potências que eram mais ou menos interessadas 
nos objectos a discutir, naõ fosse igualmente applicavel á 
questão da abolição do commercio da escravatura; ques
tão, que somente interessava as Potências que tinham colô
nias. Aquelle Plenipotenciario se oppos ao plano de 
deliberar sobre esta questão, em um committé composto 
dos Plenipotenciarios das oito Potências ; acerescentando, 
que tendo as Potências sem colônias uma vez abraçado o 
principio da abolição, e naÕ sendo restringidas de o pôr em 
excuçaõ por algum interesse particular, naõ podiam ser 
consideradas como inteiramente imparciaes ,cm uma maté
ria, cujos procedimentos poderiam accelerar, por um zelo 
em si mesmo louvável, mas á custa de outros Estados, os 



566 Politica. 

quaes por sua par t icular situação devera obrar com mais 
precaução. 

O Cavalleiro de Labrador se unio á opinião Jo Conde 
Palmella ; e observou : — que como todas as Potências con
cordavam no principio g<íral da abolição do trafico ; seria 
desnecessário fazer disso um objecto de discussão ; que a 
única questão a examinar éra, os meios de a pôr em execu
ção ; e especialmente o tempo, que se devia fixar para a 
sua terminação : que estando a questão reduzida inteira
mente a consideraçoens, e particularidades de natureza local, 
somente podia ser traclada pelas Potências que possuíam 
colônias, e que seria, pelo menos inútil, senaõ era injusto, 
admittir outras ás discussoens ; que seria fácil condemnnr 
o trafico por asserçoens geraes, mas que as Potências, cujo 
systema colonial tinha até aqui sido fundado sobre a im
portação dos negros, se achavam colocadas, como se 
poderia dizer, entre dous actos de injustiça, um para com 
os habitantes de África, outro para com os seus próprios 
vassallos, que eram proprietários coloniaes, cujos interesses 
soffreriam muito por alguma demasiadamente repentina 
mudança no presente systema; que a ultima consideração 
éra de peculiar importância para Hespanha, visto que o 
presente estado de agitação das colônias Hespanholas, na 
Terra-Fi rme, tinha feito com que o Governo julgasse de 
seu dever o redobrar a sua attençaõ para a conservação da 
prosperidade das ilhas de Cuba e Puerto R i c o ; em uma 
palavra, que S. M. Catholica naó podia, tendo a maior a 
inclinação para isso, penhorai-se pela abolição do trafico, 
em mais breve espaço do que oito annos. 

Os Plenipotenciarios de Russia, Áustria, Prússia, e 
Suécia , sustentaram, que, considerada esta como uma 
questão de moralidade publica, e de humanidade, a aboli
ção do commercio de escravatura inquestionavelmente 
interessava todas as Potências ; que as que naõ possuíam 
colônias naõ pretendiam de forma alguma dirigir as par-
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ticulaiidades de tal medida ; mas que como as opinioens 
das potências, directamente interessadas nesta questão, 
podiam discordar quanto as particularidades, e especial
mente quanto ao periodo da abolição, a intervenção, das 
outras potências seria sempre útil para conciliar as opinio
ens ; c produzir "ra resultado conforme os desejos da 
humanidade em <reral. 

Lord Castlereagh disse, que ainda que a Inglaterra se 
interessasse o mais decididamente possivel na abolição do 
trafico, com tudo ella estava bem longe de querer dictar 
sobre esta matéria a Potência alguma ; que a duração deste 
trafico, e o modo de preparar para a sua gradual suppres
saõ, eram sem duvida questoens, sobre que cada uma das 
potências, que possue colônias, poderia ter opinioens par
ticulares, porém que uma commissaõ, composta exclusiva
mente daquellas potências, naÕ podia conresponder aos fins 
a que se destinava a discussão desta medida: que a 
questão era averiguar correctamente os sentimentos das 
principaes Potências ; e as suas vistas sobre uma matéria 
de interesse taõ geral, e que elle considerava a forma de 
deliberação que tinha proposto, como a única que po leria 
produzir cabal elucidação nesta matéria. 

Acabada esta discussão, o Principe Metternich estabe
leceo a questão preliminar, sobre que se havia tomar 
decisaõ, nos seguintes termos :— 

" A medida da abolição do commercio da escravatura 
l será referida, em primeiro lugar, a uma commissaõ com
posta dos Plenipotenciarios das potências, que possuem 
colônias, ou fractada immediatamente pelos Plenipotencia
rios reunidos das oito Potências ?" 

Os Plenipotenciarios de Portugal e Hespanha persistiram 
na sua opinião, de naó admittir á discussão senaõ os minis
tros das Potências que possuem colônias. 

O Conde de Palmella requereo, outrosim, que no caso 
de prevalecer a opinião contraria, se inserisse no Protocolo, 
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que os Plenipotenciarios de Portugal , sem se subtrahirem 
á deliberação geral, naõ consideravam a questão, que se ia 
discutir, como questão de direito publico. Por outra 
parte os Plenipotenciarios de Inglaterra, Russia, Áustria. 
Prússia, Suécia e França, votaram contra a comuiissaõ 
part icular , e pela intervenção das oito Potências, nesta 
questão. 

Lord Castlereagh, reasumindo a sua primeira proposi
ção, disse, que elle naõ insistia em admit i r a estas delibe
raçoens Plenipotenciarios de cada Potência ; que éra 
indifferente o numero que devia assistir ; que a sua intenção 
t inha sido meramente dedicar a este objecto algumas ses
soens particulares, a fim de que a discussão pudesse ser 
conduzida sem interrupção, e para poupar o tempo, que 
seria necessário para o"tros negócios. 

Reservou-se o convidar os Plenipotenciarios para se 
ajunctarem em conferência sobre esta questão, logo que se 
estiver preparado para ã começar. 

Com o çue se concluio a sessaõ. 

Carta de Lord Castlereagh a Lord Bathurst. 

Vienna, 13 de Fevereiro, 1S15. 

M Y L O R D ! Transmitto aqui a V. S. uma copia corri

gida do Protocolo de 20 do passado, sobre a questão do 

commercio da escravatura, junctamente com os procedi

mentos subsequentes, sobre o mesmo objecto. 

Naó me pareceo que seria de alguma utilidade, alongar 

as discussoens aqui, concebendo, que, se se fizesse outra 

tentativa, para accelerar a epocha da abolição, com maior 

probabilidade de bom successo, seria isso depois que* estas 

discussoens no Congresso fossem promulgadas; para cujos 

esforços as propostas commissoens em Londres e Paris mi

nistrariam a facilidade necessária. 

Tenho a honra de ser, com grande verdade &c. 

(Assignado) CASTLEREAGH» 

Ao Conde Bathurst. 
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Protocolo da Sessaõ particular de 20 de Janeiro, de 1815, 
dedicada a deliberar sobre a Abolição do Trafico da 
Escravatura. 
Presentes; Lord Castlereagh, Primeiro Plenipotenciario 

deS. M. Britannica. 
Lord Stewart, Plenipotenciario de S. M. Britannica. 
Príncipe de Talleyrand, Primeiro Plenipotenciario de 

S. M. Christianissima. 
Cavalheiro de Labrador, Plenipotenciario de S. M. o 

Rey de Hespanha. 
Conde Palmella : Conde de Saldanha : Cavalheiro de 

Lobo, Plenipotenciarios de S. A. R. o Principe Regente 
de Portugal. 

Conde de Nesselrode, Plenipotenciario de S. M. o Im
perador de todas as Russias. 

Conde de Lowenhielm, Plenipotenciario de S. M. o 
Rey de Suécia. 

Baraõ Humboldt, Plenipotenciario de S. M. o Rey de 
Prússia. 

Baraõ de Bender : fazendo as vezes do Principe de 
Metternich, Primeiro Plenipotenciario de S. M. o Impera
dor de Áustria. 

Havendo os Plenipotenciarios das Potências, que assig
nâram o tractado de Paris, decretado, na sua assemblea 
geral de 16 de Janeiro, e inserido no processo verbal, da
quelle dia, que para tractar dos meios de fazer cessar 
universalmente o commercio da escravatura, cada Potência 
nomearia um ou mais Plenipotenciarios, que se reuniriam 
em conferências particulares, exclusivamente dedicadas a 
este objecto, sugeitos a dar conta do resultado de suas 
deliberaçoens á assemblea geral; a primeira destas confe
rências se fez hoje ; em uma das secretarias da Chancella
ria da Corte e Estado de S. M. Imperial e Real Apostólica. 

Lord Castlereagh fez a abertura desta conferência com 
uni discurso, no qual lembrou, o que a Inglaterra tem 
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feito ha muitos annos a esta parte, para banir de todos os 
paizes sugeitos ás suas leys, e para obter, por meio de ne-
gociçoens com outras potências, que se prohiba geralmente 
um commercio, incompatível com os principios da religião 
Christaã, da. moral universal, c da humanidade. Elle 
observou, que se ainda fossem necessárias provas para con
vencer a Europa, de que a Inglaterra naõ tem sido guiada 
em todas estas medidas senaõ pelos motivos os mais puros, 
e os mais desinteressados, ellas se achariam suficientemente 
nas differentes communicaçoens, que tem havido a este 
respeito, entre o Governo Britannico, e as outras Potências 
Marítimas; e sobre tudo, nos sacrifícios importantes, que 
a Inglaterra tem feito ou proposto fazer, para obter o fim 
que desejava. Elle desenvolveo depois as razoens, que 
tinham determinado o seu Governo a subraetter esta im
portante questão ás deliberaçoens do Congresso, e a marcha 
que pretendia seguir nestas deliberaçoens. 

Depois desta introducçaõ Lord Castlereagh leo o Io. ar
tigo addicional do tractado de paz, assignado em Paris aos 
30 de Maio, 1814; entre a Gram Bretanha, e a França, 
que he concebido, nestes termos. " S. M. Christianissima, 
participando sem reserva em todos os sentimentos de S. M. 
Britannica, relativamente a um gênero de Commercio, que 
repugna aos princípios de justiça natural, c ás luzes do 
tempo era que vivemos, se obriga a unir, uo futuro Con
gresso, todos os seus enforços com os de S. M. Britannica, 
para fazer que todas as Potências da Christandade pro
nunciem a abolição do trafico dos escravos, de tal maneira, 
que o dicto trafico cesse universalmente, como cessará de
finitivamente, em todo o caso, da parte da França, com a 
demora de cinco annos; e que além disso, durante esta 
demora, ninguém que traficar em escravos os possa im
portar nem vender, senaõ nas colônias dos Estado de que 

for subdito." 
Lord Castlereagh observou, que este artigo admittia, e 
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exprimia um objecto commum a todas as Potências, estabe
lecendo a necessidade de trabalhar na abolição universal 
do trafico ; e que, tendo todas reconhecido o principio 
geral, cilas estavam igualmente obrigadas a procurar os 
meios de o pôr em practica, nas epochas mais próximas 
compatíveis com a situação particular de seus Estados. 

Conforme a estas bazes, Lord Castlereagh annunciou, 
que elle proporia, cm primeiro lugar, uma declaração das 
Potências reunidas, proclamando a sua adhesaõ ao prin
cipio geral da abolição do trafico dos negros ; e o seu 
voto de realizar esta medida com a mais breve demora 
possivel ; que elle procederia depois a colligir as opinioens 
dos Plenipotenciarios presentes, sobre a possibilidade de 
uma abolição immediata, ou de uma aproximação ao 
termo, que cada potência pudesse ter fixado para a aboli
ção definitiva : eque elle em fim entraria no exame dos 
meios de obter immediatamente a abolição parcial deste 
trafico. 

Antes de propor estas differentes questoens, Lord Castle
reagh communicou os documentos authenticos, para provar 
que a abolição do trafico, operando de uma parte um bem 
real c inaprcciavel, libertando os habitantes de África de 
um dos seus mais terríveis flagélos ; naõ éra, por outra 
parte, como se tem crido por longo tempo, contraria aos 
interesses das potências, que possuem colônias, nem aos 
interesses dos proprietários nestas colônias, visto que em 
todos os estabelecimentos coloniaes, aonde a importação 
dos negros éra prohibida, o seu augmento por meios natu
raes e legitimos, tinha sido mais do que proporcional á 
diminuição do numero causada pela cessação do trafico; 
que ainda mesmo aonde se naõ tinham rompido terras de 
novo, a agricultura naÕ tinha retrogradado ; e a tranquil
lidade e prosperidade geral destes estabelimentos tinha ali 
ganhado essencial, e consideravelmente. Estes mesmos 
documentos tendiam a estabelecer, que os perigos que 

4 D 2 



572 Politica. 

ameaçavam as colônias Europeas nas índias Occidentaes 
e na America Meridional , naõ podiam deixar de aug
mentar consideravelmente, pela importação incessantemeute 
renovada dos negros ; e que só esta consideração bastava 
para convencer as Potências da Europa , como se expres
sava em uma destas peças, " que, neste negocio, o seu in
teresse se acha da mesma parte que o seu dever; e que a 
ley de sua própria conservação, assim como a da humani
dade lhes prescrevem o oecupar-se a tempo dos meios de 
obstar a uma torrente, que está prompta a traga lios." 

N o decurso destas explicaçoens preliminares, Lord 
Castlereagh voltou á sua primeira proposição relativa a 
uma declaração, pela qual as Potências, que obravam em 
nome do Congresso, annunciariara o seu voto commum, 
para a abolição uuiversal do trafico. 

O Principe de Talleyrand apoiou esta proposição, ac-
crescentando, que segundo o ajuste em que a França tinha 
entrado, pelo tractado de Paris, elle se suppunha chamado 
a apoiar a medida, que Lord Castlereagh tinha adoptado 
para a discussão deste objecto, e que elle approvava intei
ramente. Disse que naõ podia haver, e que com effeito 
naÕ havia senaõ uma voz entre os Soberanos da Europa, a 
respeito da necessidade de fazer cessar um trafico taõ 
odioso, tanto mais, que o principio da abolição éra alta
mente approvado por aquslles mesmos, que, por conside
raçoens particulares, se veriam obrigado sa suspender a sua 
execução illimitada. A declaração, proposta por Lord 
Castlereagh produzirá, segundo o Príncipe de Talleyrand, 
o effeito mais saudável, advertindo, aos subditos de todas 
as potências, e aos proprietários era todas as colônias, da 
intenção seria de seus governos, de naõ perderem de vista 
a abolição do trafico, e impedindo-os a entregar-se a illu-
soens sobre a duração indefinita deste commercio. 

O Principe de Talleyrand está alem disso persuadido, 

de que similhante declaração será bem acolhida, pela parte 
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saS e illuminada do publico de todos os paizes, e faria 

honra ao Congresso. 
O Conde de Nesselrode annunciou que S. M. o Impe

rador seu Amo, estava absolutamente de accordo com o 
principio da abolição do trafico ; e inclinado a tudo 
quanto pudesse accelerar a execução desta medida ; que, 
nestas vistas, o Imperador o tinha encarregado de apoiar 
em tudo as medidas, que Lord Castlereagh julgasse neces
sárias, para obter taõ nobre objecto. Elle apoiou sem re
serva a primeira proposição de Lord Castlereagh. 

Os Plenipotenciarios de Áustria, de Suécia, e de Prússia, 
se explicaram no mesmo sentido. 

O Cavalleiro Labrador, Plenipotenciario de Hespanha, 
disse, que a sua intenção naõ éra votar contra a proposi
ção ; mas que, no estado, em que muitas Potências se acha
vam, relativamente a suas colônias, lhe parecia indispen
sável fazer entrar na declaração geral uma cláusula, re
servando a cada Governo a liberdade de determinar a 
epocha, em que a abolição do trafico dos negros poderia 
passar como ley em seus Estados, sem ferir interesses, que 
mereciam as maiores contemplaçoens 

O Conde de Palmella Plenipotenciario de Portugal, ob
servou, que tendo o seu Governo reconhecido plenamente 
a necessidade de pôr termo ao trafico em negros, elle naÕ 
podia ter objecçaõ, contra a declaração proposta por Lord 
Castlereagh ; bem ententído, porém, que ella seria conce
bida de maneira a naÕ prejudicar a questão do termo defi
nitivo ; questão sobre a qual cada Potência devia ter o 
direito de consultar os seus próprios interesses. 

O Principe de Talleyrand disse, que a reslricçaó re
clamada pelos Plenipotenciarios de Hespanha e Portugal, 
seria certamente admittida por todas as outras Potências, 
c que a Declaração geral, naÕ seria por isso menos útil : 
e Lord Castlereagh acerescentou a esta observação, que o 
seu desejo éra, que o documento de que se tractava fosse 
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minutado nos termos próprios a abraçar as opinioens de 
todos os Governos, e até mesmo daquelles, a quem consi
deraçoens particulares tivessem até aqui impedido con-
currer efücazmente nesta medida benéfica. 

Depois desta discussão estando todos os Plenipotencia
rios presentes de acordo com a proposição de Lord Castle
reagh, o redactor das minutas da Conferência foi encarre
gado de esboçar um projecto de declaração, conforme ás 
bazes ajustadas, e de o apresentar na sessaõ seguinte. 

Lord Castlereagh procedeo depois á questão do termo, 
que se havia de fixar para a plena cessação do trafico dos 
negros ; e declarou que os seus principios, os seus deveres, 
e os votos de seu Governo, e da naçaõ Britannica o obri
gavam a abrir esta discussão por uma tentativa de rezolver 
todas as Potências á abolição immediata de um Commer
cio, que todo o mundo olhava, em fim, como immoral, in-
humano, e perigoso, com o andar dos tempos, para a 
mesma conservação das colônias. Elle convidou ao Prin
cipe de Talleyrand para que o apoiasse nesta tentativa, 
observando, que os motivos, que a França podia ter tido 
para se oppor á abolição immediata, ao tempo da assigna
tura do tractado de Paris, tinham cessado de existir ou 
perdido grande parte de seu pezo : que estando uma vez 
articulado no tractado o termo de cinco annos, o Governo 
Francez naõ poderia ser accusado de ter seguido uma im
pulsaõ estrangeira, e podia, sem comproraetter a sua digni
dade satisfazer aos principios de justiça, e de humanidade, 
a que M\ Talleyrand acabava de prestar homenagem; 
que além disso, o estado das colônias Francezas, restitui-
das pelas paz; e a difficuldade de tornar a entrar de posse 
da ilha de S. Domingo, naõ podia deixar de enfraquecer 
o interesse que a França tinha em manter o antigo systema 
colonial; que outrosim parecia, que as prevençoens, que 
subsistiam em França contra a suppressaõ deste commercio 
começavam a extinguir-se gradualmente, e diminuíam de 
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dia em dia, pelas explicaçoens, que se espalhavam pelo 
publico ; que estas consideraçoens reunidas naõ lbe pcr-
mittlam reriunciar á esperança, de que esta Potência se 
uniria á Inglaterra, para fazer cessar desde já a importa
ção dos negros para as colônias, e o trafico, que se faria 
inútil. 

O Principe Talleyrand respondeo, que a França se tinha 
mui bem declarado, sobre o principio da abolição do tra
fico ; que ella preencheria exactamente o ajuste do trac
tado de Paris ; que o Governo teria o cuidado de preparar 
tudo, para que a execução da medida naõ encontrasse al
gum obstáculo, na epocha prevista, e que tractaria desde 
já de desanimar os seus subditos neste commercio dos 
Negros, pelas medidas que adoptaria, e pelos regulamentos 
que faria sobre este objecto ; porém que a abolição directa 
e immediata, parecia ter difficuldades insuperáveis. 

Depois de novas instâncias da parte de Lord Castle
reagh, o Principe Talleyrand concluio declarando, que a 
França se obrigaria á abolição certa, no termo convencio
nado, ao desacoroçoamento effectivo do trafico durante o 
intervallo, mas que, pelo momento actual, naõ podia ir 
mais longe que isto. 

Lord Castlereagh entrou entaõ em explicaçoens com o 
Principe Talleyrand, sobre a possibilidade de abreviar o 
termo da abolição definitiva do trafico ; e allegou vários 
argumentos para induzir a França a substituir ao menos o 
termo de tres annos, para a duração do trafico, em vez dos 
cinco annos estipulados no tractado de Paris. 

O Principe de Talleyrand respondeo, que esta questão 
dependia de circumstancias particulares, que se naõ po
diam calcular anticipadamente com precisão; que de
pendia sobre tudo do effeito que produziriam as medidas 
do Governo Francez, para desanimar os seus subditos 
neste commercio, que se o effeito fosse tal, que as pessoas 
interessadas neste commercio se dispozessera a abandonallo 
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antes, o Governo naõ teria objecçaõ alguma a admittir, ou 

a propor mesmo uma epocha mais próxima para a aboli

ção final, que sem se poder prestar hoje em dia a um 

ajuste positivo sobre este art igo, a França estava decidida 

a fazer t udo para abreviar o termo da inteira cessação 

deste trafico. 

Lord Castlereagh se dirigio entaõ ao Cavalheiro Labra

dor, para saber, se elle poderia esperar que a Hespanha se 

decidisse a uma abolição immediata do trafico ; ou a fixar, 

pelo menos, um termo moderado para esta medida. 

O Cavalheiro Labrador respondeo.—Que havendo-se 

S. M. E l Rey de Hespanha obrigado para com a Gram 

Bretanha a tomar em consideração os meios de conciliar 

os seus desejos da abolição do trafico, com os deveres que 

lhe impõem a conservação das suas possessoens na America, 

elle se consideraria sempre ligado por este ajuste ; que en

tretanto El Rey , depois de ter consultado, sobre este ob

jecto, os proprietários, em muitas colônias e principal

mente nas ilhas de Cuba, e Porlo-Iiico, estava convencido 

da impossibilidade de pronunciar a abolição immediata, 

ou de fixar um termo demasiado próximo ; para fazer 

cessar a importação dos negros nestas i lhas; que, visto o 

resultado de todas as metlidas, que se tem até aqui adop

tado, seria bem diflicil de ligar-se á abolição definitiva em 

termo mais próximo do que o de oito annos ; que, pelo 

que dizia respeito a elle, naõ se achava authorizado a ir 

mais longe ; mas que, por outra parte, elle cria que podia 

garantir, que o Governo Hespanhol naõ permitíiria em 

nenhum caso, que os navios Hespanhoes fizessem o com

mercio dos negros para colônias estrangeiras, ou prestas

sem a sua bandeira a expediçoens contrarias ás leys das 

Potências. 

Lord Castlereagh replicou a esta declaração. Disse, 

que, posto que longe de conresponder a seus votos, ella 

continha, pelo menos, a segurança de que a Hespanha 
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queria fixar um termo para a abolição definitiva do trafico 
dos negros ; reservou porém para si, o empregar todos os 
meios de negociação, para fazer com que a Hespanha re
stringisse este termo; e para a dispor a entrar em novas 
explicaçoens com suas colônias ; ao mesmo tempo appel-
lou aos Plenipotenciarios das outras Potências, para que 
fizessem causa commum com a Inglaterra, nestas negocia
çoens. 

O Conde de Nesselrode, Plenipotenciario de Russia, 
começou a fallar, para apoiar esta proposição, e para per
suadir a todos os Plenipotenciarios presentes, a que reunis
sem os seus esforços, a fim de obter do Plenipotenciario 
de Hespanha uma declaração mais conforme aos seus de
sejos communs. 

O Cavalheiro Labrador observou, que similhante passo 
seria inútil, porque elle naÕ podia ultrapassar as suas in
strucçoens ; e que, alem disso, se tractava aqui de um ne
gocio, em que El Rey seu Amo naõ podia seguir sem re
serva as suas próprias impulsoens ; e comtudo elle se naÕ 
negaria a informar a sua Corte das disposiçoens, e desejos 
das outras potências a este respeito. 

Lord Castlereagh, dirigindo-se de novo ao Snr. Labrador, 
discutio a questão em varias consideraçoens. Elle ob
servou sobre tudo, que a reunião das Potências, para um 
objecto taõ respeitável ministraria, aos Soberanos das colô
nias meios de persuadir a seus mesmos subditos, a que 
abandonassem o trafico, e de dispor os habitantes das co
lônias a submetterem-se a um systema mais conforme ao 
bem da humanidade, e ao mesmo tempo muito mais favo
rável ao seu interesse real e permanente, que o da importa
ção sempre renovada dos negros. 

O Principe Talleyrand apoiou fortemente este racioci-
nio. Elle disse, que seria sem duvida uma vantagem para 
as Potências, que possuem colônias, que todas as demais 
Potências tomassem sobre si, uma parte do ódio, que a abo-
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liçaõ podia ter, aos olhos dos proprietários nas colônias, 
vista a sua maneira de pensar, e ns suas prevençoens ac
tuaes. Elle acerescentou, que, segundo a sua opinião, a 
declaração solemne, sobre que se acabavam de reunir, uaõ 
deixaria de offerecer ás Potências coloniaes meios efficazes 
de restringir a duração do trafico, manifestando as suas 
intençoens a este respeito de um modo irrevogável. 

Lord Castlereagh declarou entaõ, que tendo esgotado 
todos os argumentos que poderiam determinar o Governo 
Hespanhol, ou a abolir o trafico immediatamente, ou, ao 
menos, a abreviar o termo, que elle parecia ter fixado para 
esta medida, insistia na sua proposição de fazer intervir as 
outras Potências nesta tentativa, e convidou os Plenipo
tenciarios presentes a apoiar as suas vistas. 

EntaÕ o Conde de Nesselrode rogou ao Cavalheiro La
brador, que levasse ao conhecimento de sua Corte, o de
sejo annunciado pelo Plenipotenciario de S. M. Britan
nica, que éra também o de S. M. o Imperador seu Amo, 
de que o termo fixado por S. M. o Rey de Hespanha para 
a abolição do trafico dos negros, nos seus Estados, se en
curtasse o mais que fosse possivel ; e, em todo o caso, suf-
ficientemente para coincidir com o que a França tinha ad
mittido no tractado de Paris. 

O Principe Talleyrand se obrigou a empregar os seus 
bons officios para este fim. 

O Baraõ de Binder, fallando em nome do Principe 
Metternich, e declarando que o desejo de S. M. o Impe
rador seu Amo estava absolutamente de accordo com o 
Governo Britannico, reunio as suas instâncias ás de Lord 
Castlereagh, e do Conde Nesselrode. Elle accrescenlou, 
que havia tanto mais desejo de conseguir isto da Hespha» 
nha quanto a França acabava de se obrigar, de maneira 
taõ pouco equivoca, a concorrer com todos os seus meios, 
para o mais prompto successo desta grande medida. 

O BaraÕ de Humboldt, Plenipotenciario de Prússia 
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fallou no mesmo sentido, annunciando ; que S. M. El R e y 
seu Amo contribuiria de mui boa vontade, e em tauto 
quanto estivesse no seu poder , em tudo que pudesse acce
lerar a abolição final do trafico. Elle observou, que se 
podiam lisongear de que a mesma desigualdade dos termos 
adoptados pelas differentes Potências, que possuíam colô
nias, obrigando-se umas a abolir o trafico era cinco annos, 
e pedindo outras o termo de oito annos para o mesmo 
effeito, viria a ser um motivo para as determinar todas a 
que restringissem a duração deste commercio. 

O Conde Lowenheilm, Plenipotenciario de Suécia, de 
clarou, que tinha as mesmas instrucçoens de seu Governo, 
e se unio aos outros Plenipotenciarios, para pedir a aboli
ção, no periodo mais curto possivel. 

Achando-se assim terminada a questão relativamente á 
Hespanha, Lord Castlereagh se dirigio aos Plenipotencia
rios de Portugal, para saber delles, quaes eram as inten
çoens do Governo Portuguez a este respeito. 

O Conde de Palmella respondeo, que S. A. R . o Prin
cipe Regente de Portugal tinha ha muito tempo adherido 
ao principio da abolição do trafico ; que o tinha formal
mente declarado em um tractado concluído em 1810 cora 
o Governo Britannico, e que desde aquella epocha tinha 
tomado mais de uma medida, tanto para restringir este 
gênero de Commercio, como para despersuadir delle a 
seus subditos : porém, que a situação do Governo Portu
guez éra, a este respeito, particularmente delicada, que o 
Brazil éra um paiz iinmenso, que naõ tinha os braços, bem 
longe do necessário, prezisos para a sua cultura, que uma 
mudança demasiado repentina, no regimen deste paiz, e a 
interrupção súbita da importação dos negros lhe faria um 
mal incalculável ; que similhante medida seria igual
mente perniciosa nos estabelicimentos Portuguezes na costa 
d'África, visto que éra preciso certo numero de annos 
para fazer mudar inteiramente o systema interior destas 
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colônias ; que além disto os Portuguezes, que transportam 
negros das suas colônias na costa d'Africa, para as colô
nias da America, tinham meios, que faltavam ás outras 
naçoens, para adoçar o tractamento destes escravos, tanto 
na sua sahida, como durante a viagem ; que em fim éra 
de notoriedade publica, que as leys de policia interior, 
relativamente aos escravos, tinham sempre sido extrema
mente humanas no Brazil : que todas estas consideraçoens 
mereciam ser maduramente pezadas, e seriam provavel
mente julgadas sufficientes para justificar, a favor de Por
tugal, uma excepçaõ da regra geral; que, em todo o caso, 
naÕ seria justo fazer reproches ao Governo Portuguez, por 
elle proceder neste negocio com medida e circumspecçaõ, 
lembrando.se de que a mesma Inglaterra tinha posto 
grande intervallo, entre as primeiras proposiçoens para 
abolir este trafico, e a final execução desta medida. 

O Conde de Palmella acabou declarando, que Portugal 
se naõ podia decidir á abolição immediata do trafico, mas 
que elle se lisongeava com poder terminallo no fim de 
oito annos, salvo, porém, o adoptar as modificacoens, que 
as circumstancias pudessem indicar durante este inter
vallo. 

Lord Castlereagh, observou, que o interesse bem en
tendido do Brazil naõ se oppunha certamente á abolição 
do trafico, e que S. A. R. o Principe Regente de Portugal 
tinha mesmo convido nesta verdade, reconhecendo, pelo 
artigo 10mo. do tractado do Rio-de-Janeiro de 19 de Fe-
vereiro, de 1810, " As grandes desvantagens, que resul-
távam da necessidade de introduzir e de renovar continua
mente uma população estrangeira e factícia, para cultivar 
as terras, e sustentar a industria nas colônias Ameri
canas." 

Quanto aos estabelicimentos na costa d'Africa, Lord 
Castlerea<>*h éra de opinião, que elles naõ mereciam muito 
entrar em linha de conta, nesta discussão; naõ sendo estes 
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estabelicimentos fundados senaõ no systema inhumano do 
trafico dos negros, éra natural que cahissem com este sys
tema. Relativamente ao termo de oito annos, que Portu
gal parecia indicar para proceder á abolição definitiva, 
Lord Castlereagh declarou, que, visto o artigo sobredicto 
do tractado de 1810 ; pelo qual S. A. R. o Principe Re
gente de Portugal se tinha obrigado " a tomar as medidas 
mais efficazes para abolir gradualmente o Commercio dos 
negros, em toda a extençaõ de suas possessoens," a Ingla
terra naõ podia esperar, que cinco annos ao depois, o 
cumprimento desta promessa se naõ acharia assas adian
tado, para dispensar o Governo Portuguez desta nova 
demora taõ considerável, como a que se suppunha terem 
em vista. 

O Conde de Palmella replicou, que, quanto aos estabe
licimentos da costa d'Africa, éra precisamente para im
pedir, que elles naó caíssem totalmente com a abolição do 
trafico, como Lord Castlereagh tinha annnnciado, que 
Portugal pedia tempo, a fim de poder mudar o systema 
agricolo e commercial daquelles estabelicimentos; e que, 
quanto aos ajustes contidos no Art. 10, do Tractado de 
1810, Portugal tinha ja tomado medidas efficazes para 
cumprir com elles, diminuindo sensivelmente o interesse 
que os mercadores de escravos, e os proprietários de na
vios achavam neste trafico; que a abolição gradual, esti
pulada pelo dicto artigo, naõ éra ali annunciada senaõ de 
uma maneira vaga e geral, sem que se determinasse cousa 
alguma sobre o termo definitivo ; e com tudo S. A. R. o 
Principe Regente, fiel aos Principios, que uma vez adop-
tára, se naõ recusaria a preferir este termo de oito annos, 
para a abolição final do trafico ; entretanto, achando-se a 
questão intimamente connexa com todo o systema com
mercial de Portugal, e devendo a abolição do trafico 
alterar necessariamente este systema, as medidas ulteriores, 
que se deviam tomar, neste objecto, naõ podiam deixar de 
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depender do resultado das discussoens commerciaes, qUe 

pendiam entre Portugal e a Gram Bretanha. 
Depois desta explicação, Lord Castlereagh rogou aos 

Plenipotenciarios presentes, que dirigissem ao Plenipoten
ciario de Portugal as mesmas proposiçoens, acompanhadas 
das mesmas instâncias, que se tinham feito para com o 
Plenipotenciario de Hespanha : e os Plenipotenciarios de 
Russia, França, Áustria, Prússia, e Suécia renovaram com 
o Conde de Palmella as suas declaraçoens precedentes. 

Com o que se acabou a sessaõ. 

Lendo-se o protocolo precedente, na sessaõ deSabbado, 
20 de Janeiro ; o Cavalheiro Labrador, Plenipotenciario 
de S. M. o Rey de Hespanha, referindo-se aos argumentos 
por extenso, que tinha explicado dando a sua opinião, 
sobre o termo da abolição do trafico na sessaõ de 20; pedio 
que se inserissem no protocolo as explicaçoens addicionaes, 
que se seguem :— 

Se as colônias Hespanholas da America estivessem, pelo 
que respeita os negros, no mesmo estado das colônias ln
glezas, S. M. Catholica naõ hesitaria um só momento em 
pronunciar a abolição immediata do trafico ; porém as 
questoens da abolição fôram agitadas no Parlamento 
Inglez desde 1788 até 1807, os proprietários Inglezes 
tinham tido tempo de fazer compras extraordinárias de 
escravos ; e com effeito elles as fizeram de modo, que na 
Jamaica, aonde em 1787 naõ mais que 250 000 escravos, 
na epocha da abolição, em 1807, havia 400.000. Pelo 
contrario os proprietários Hespanhoes, durante os 20 
annos passados, tem sido privados quasi inteiramente de 
obter escravos ; porque o estado de guerra em que a Hes
panha se tem achado com a Inglaterra, pela maior parte 
daquelle tempo, fazia que se tornassem quasi impossíveis 
as expediçoens dos navios de escravatura, e no restante 
daquella epocha toda a attençaõ, e todos os meios da Pe
ninsula e de suas colônias se tem dirigido contra a aggres-
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saõ do tyranno do Continente. E m conseqüência desta 
posição extraordinária, em que a Hespanha 6e tem achado, 
os proprietários das colônias Hespanholas naõ tem podido 
supprir o numero de escravos que a morte lhes tirava, ou 
a idade lhes fazia inúteis ha 20 annos a esta parte : elles 
possuem estabelicimentos, em que tem empregado sommas 
immensas ; e que tem mantido com grandes despezas, na 
esperança de poder algum d i a obter os escravos necessa-
sarios; e a abolição immediata os arruinaria para sempre. 
Elles tem reclamado a protecçaõ e a just iça, que o seu 
Soberano lhes deve , e S. M . lhes tem promettido, de per
mittir a continuação do trafico por oito annos, tempo mui 
inferior ao que elles pediam, e que elles haviam mister, 
para se reembolçar dos capitães empregados nas suas 
plantaçoens. Se houver ainda quem possa duvidar da 
necessidade desta medida, bastará observar-lhe, que na 
Jamaica ha dez escravos para um branco ; pois o numero 
destes he somente 40.000, e o dos negros 400.000 ; e que 
na ilha de Cuba, a mais bem fornecida de escravos entre 
todas as Colônias Hespanholas, ha 274.000 brancos, e 
212.000 escravos somente. 

Visto e approvado , 
(Assignados) N E S S E L R O D E . L O B O . 

S T E W A R T , L.-gen. L O W E N H I E L M . 

C A S T L E R E A G H . G O M E Z L A B R A D O R . 

T A L L E Y R A N D . Baraõ de B I N D E R . 

P A L M E L L A . H U M B O L D T . 

S A L D A N H A . 

Protocolo da segunda Conferência particular, relativa á 

Abolição do Trafico dos Negros. Sabbado, 28 de 

Janeiro, de 1815. 

Presentes—Lord Castlereagh, primeiro Plenipotenciario 
de S . M . Br i tannica ; Lord Stewart, Plenipotenciario de S. 
M. Br i tann ica ; o Pr incipe Ta l leyrand , Plenipotenciario de 
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S.M Christ ianissima; o Cavalheiro Labrador , Plenipoten
ciario de S. M. Catholica ; o Conde de Palmella, o Conde 
de Saldanha, e o Cavalheiro Lobo, Plenipotenciarios de 
S. A. R . o Pr incipe Regente de Portugal ; o Conde Nes
selrode, Plenipotenciario de S. M. o Imperador de Todas 
as Russias ; o Conde Lowenhielm, Plenipotenciario de 
S. M. o Rey de Suécia ; o BaraÕ de Humboldt , Plenipo
tenciario de S. M. o Rey de Prússia ; o Príncipe Metter
n ich , pr imeiro Plenipotenciario de S. M. o Imperador 
d'Austria ; o Baraõ de Binder. 

Lêram-se as minutas da Sessaõ precedente, as quaes, 
comprehendendo a artigo addicional, inserido a desejo do 
Plenipotenciario de Hespanha, foram approvadas e assig-
nadas . 

O Principe de Metternich, primeiro Plenipotenciario de 

S. M. o Imperador dVAustria, que naõ pôde assistir em 

pessoa na primeira conferência, confirmou tudo o que o 

Baraõ de Binder nella disse, e deciarou a sua adherencia 

ás diversas resoluçoens, que entaõ se tomaram. Pedio que 

se fizesse disso expressa mençaõ no protocolo. 

Leo-se depois o projecto de Declaração, minutado em 

conseqüência do que se pasoou na primeira sessaõ ; e con-

vieram em que se fizesse circular este projecto, c fosse dis

cutido na sessaõ seguinte. 

Lord Castlereagh tomou o fio das deliberaçoens, e 

observou, que, como o resultado da primeira conferência 

naÕ permittia que se pudesse esperar a cessação geral e 

immediata do trafico dos negros, elle cria que éra neces

sário, pelo menos, oecupar-se, sem demora, com a aboli

ção parcial deste commercio, e sobretudo asseguar este 

beneficio aquella parte da África, que, graças ás medidas 

do Governo Inglez, se achava hoje em dia quasi inteira

mente livre do flagello deste trafico. Disse, que a Ingla

terra, tendo-se achado de posse, durante a ultima guerra, 

de todos os estabelicimentos Europeos nas costas d África, 
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ao norfe da linha, á excepçaõ dos de Portugal, tinha tido 
tempo de aproveitar o bem que a cessação do trafico tinha 
feito aquelle paiz, para lhe preparar uma existência mais 
feliz ; que as medidas adoptadas para este fim naõ tinham 
sido infiuctuosas ; que, em muitos pontos destas costas, a 
econonia interior, a cul tura e a industria, julgando pelo 
a l imen to do commercio em mercadorias indígenas, pare
cia terem feito progressos sensíveis ; e que o valor annnal 
de suas producçoens exportadas, que antes da epocha da 
abolição naõ montava senaõ a 80.000 libras esterlinas, 
tinha ultimamente excedido a somma de 1:000.000 de 
libras esterlinas. Lord Castlereagh acerescentou, que 
seria infinitamente para desejar, que este germen de me
lhoramento naõ fosse suffocado no seu começo, pela rein-
troducçaõ de todas as desordens, e de todas as infelici-
dades, inseparáveis do commercio dos negros ; e que estes 
paizes, depois de terem provado as primeiras vantagens de 
melhor ordens de coifsas, naõ fossem entregues de novo ás 
Calamidades e devastaçoens do trafico. 

Dirigindo-se em fim ao Principe de Tal leyrand, fez 
justiça ás disposiçoens benéficas, e saudáveis, porque 
S. M. o Rey de França e seus ministros, restringindo a 
esphera do trafico dos negros, nas costas d'Africa ao norte 
da linha, tinham concorrido essencialmente ao alivio 
actual e á prosperidade desta parte da África. 

O Principe de Talleyrand respondeo pela declaração 
sejrninle :— 

S. M. Christianissima naõ se limitou a preparar a exe
cução do tractado de Paris por uma declaração especial e 
anterior a este tractado, segundo a qual elle se obrigava a 
desanimar as tentativas, que seus subditos poderiam fazer 
para renovar o trafico dos negros, em Ioda a extençaõ da 
costa d'África, comprelicndendo lambem o Cabo Branco, e 
Cabo das Palmas. Desde que reconheceo, que se podia 
dispensar o traficar em negros nestas costas, S. M. El Rey 
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de França em vez de desanimar simplesmente as tentativas 
de seus subditos, lhe prohibio positivamente de o lazer, sob 
pena de confiscaçaõ dos navios, que se achasse contravi-
rem as suas ordens. Em fim, E l Rey de França, crendo 
que desde agora se poderia restringir mais este commercio, 
extendeo a prohibiçaõ a cem léguas alem do Cabo das 
Palmas. 

Lord Castlereagh, depois de ter expressado de novo a 

satisfacçaõ, que estas medidas do Governo Francez dariam 

a todos os amigos da humanidade, disse que tinha outro 

sim duas observaçoens, que naõ podia deixar de offerecer 

ao Principe de Tal leyrand. Primeiramente, que, segundo 

uma communicaçaõ feita pelo Ministro de França aos 8 

de Outubro, de 1814, a prohibiçaõ do trafico se devia 

estender até o Cabo Formoso, por conseqüência muito 

mais além do que o Principe de Talleyrand acabava de 

annunciar . Lord Castlereagh disse, que a differença éra 

tanto mais interessante, quanto, limitando-se ésla medida 

a cem léguas além do Cabo das Palmas, naÕ somente toda 

a costa meredional da Guinea, objecto particular da soli

citude da Inglaterra, seria ameaçada de novo com as de

vastaçoens do trafico; porém até mesmo as partes do 

inferior de África, que se suppunham libertadas pela ces

sação deste commercio, em todas as costas occidentaes, se 

achariam outravez expostas, pela sabida que a costa mere

dional offerecia aos vendedores de escravos. A outra 

observação de Lord Castlereagh foi, que seria digno dos 

sábios e humanos principios, manifestados j a a este res

peito por El Rey de França, prohibir desde agora o 

trafico a seus subditos, em todas as costas ao norte do 

Equatlor, e tornar a segurar, por isso, a grande metade 

da África, contra a repetição de suas antigas calami

dades. 

O Principe de Talleyrand replicou, que, quanto ao 

objecto da primeira observação, elle consultaria sobre isso 
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com o Ministro da Marinha de F r a n ç a ; e quanto ao 
segundo naÕ deixaria de o submetter a seu Governo. 

Lord Castlereagh, tendo dicto, no decurso de suas expli
caçoens, que a abolição do trafico em todas as costas do 
norte do Equador , éra principalmente desejável, por for
necer os meios mais simples, e os mais seguros de pôr 
termo a todo o trafico illegal e fraudulento, e para exer
citar a policia contra os vazos que se prestarem a simi
lhante trafico. O Principe de Tal leyrand rogou a Lord 
Castlereagh, que determinasse o sentido desta ultima ex
pressão. Lord Castlereagh respondeo, que elle entendia 
por esta policia, a que todo o Governo exercitava em vir
tude de sua própria Soberania, ou de seus tractados parti
culares, com outras Potências. 

O Principe de Tal leyrand, e o Conde de Palmella 
disseram, que elles naõ admittiam em facto de policia 
marítima, senaõ a que cada potência exercita em seus pró
prios navios. Dirigindo-se depois ao Cavalheiro Labra
dor, Lord Castlereagh se explicou sobre a intenção de 
S. M. o Rey de Hespanha de prohibir desde ja a seus 
subditos o commercio dos negros, em todas as partes das 
costas d'Africa, excepto aquellas que se comprehendem 
entre o Equador , e o 10m°. gráo de latitude Septemptrio-
nal, intenção que o Cavalheiro Labrador lhe tinha com
municado. Elle representou ao Senhor Plenipotenciario 
de Hespanha ; que similhante medida seria naõ somente 
de pouca utilidade, mas directamente opposta ao fim que 
se tinha em vista; e áquclle mesmo, que se devia attribuir 
a S. M. o Rey de Hespanha, attento que esta parte da 
costa d'Africa, que excluiria dos benefícios da abolição, 
éra precisamente aquella que os tinha até aqui gozado, 
pelas leys e cuidados do Governo Bri tannico; aquella em 
que o melhoramento do systema social tinha feito pro
gressos reaes em conseqüência da abolição do trafico ; e á 
qual se poderia esperar continuar estas vantagens, pelos 
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regulamentos, que outros Governos tinham feito, ou esta
vam ao ponto de fazer, para impedir ali o restabelicimenlo 
deste commercio. 

Lord Castlereagh leo a nota, que tinha dirigido ao Ple
nipotenciario de Hespanha aos 27 de Dezembro, 1814 ; e 
rogou ao Cavalheiro Labrador que pedisse á sua Corte 
explicaçoens sobre a medida projectada ; e que a persua
disse a concorrer immediatamente na abolição pura e sim
ples em todas as costas ao norte da linha. 

O Cavalheiro Labrador disse, que elle naõ disputava as 

observaçoens de Lord Castlereagh ; que sem estar sulii-

cientemente instruído para dar conta dos motivos, que 

tinham produzido a restricçao de que se tracta, elle cria 

que podia assegurar, que o seu Governo, propondo esta 

medida, tinha querido fazer uma cousa agradável ao Go

verno Britannico, que poderia ter havido nisso alguma má 

intelligencia, d 'uma parte ou d'ou(ra, nas explicaçoens 

ministeriaes cm Madrid ; c que tendo ja informado a sua 

corte das observaçoens contidas na nota de Lord Cas

tlereagh, elle esperava obter explicaçoens ulteriores sobre 

este objecto. Lord Castlereagh, convidando entaõ os 

Plenipotenciarios de Porlugal, a que se explicassem 

sobre a questão, disse que lhes dirigia este convite, com 

particular satisfacçaõ, visto o arranjamento, que aca

bava de ter lugar a este respeito, entre Portugal e a Ingla

terra. 

O Conde de Palmella declarou, que Portugal tinha com 

effeito assignado um tractado com a Inglaterra, mediante 

o qual, elle se obrigava a abolir immediatamente o trafico 

em todas as costas de África ao Norte do Equador, con

venção que nao precisava de mais nada senaõ a ratificação 

formal tios dous Governos, sem depender de nenhuma 

outra condição antecedente. 

Achando-se assim terminada a discussão desta questão 

Lord Castlereagh annunciou, que para continuar as deli-
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beraçoens assim encetadas, sobre os meios de chegar o mais 

cedo possivel á abolição geral c definitiva do trafico, elle 

proporia na sessaõ seguinte uma meditla, tendente a con

ciliar os votos da humanidade com a attençaõ devida aos 

interesses, e aos direitos das potências independentes. 

Elle acerescentou, que a sua proposição teria por fim esta

belecer em Londres e em Paris conferências ministeriaes e 

communicaçoens permanentes, dedicadas a este objecto. 

Muitos dos Plenipotenciarios presentes fizeram observa

çoens previas sobre este projecto; porém adiou-se a dis

cussão até a sessaõ seguinte ; e se fechou a presente. 

Visto e approvado. 

(Assignados) M E T T E R N I C H . W E L L I N G T O N . 

L O B O . S T E W A R T . 

S A L D A N H A . G O M E Z L A B R A D O R . 

P A L M E L L A . L O W E N H E I L M . 

T A L L E Y R A N D . H U M B O L D T . 

C A S T L E R E A G H . N E S S E L R O D E . 

G E N T Z . — R e d a c t o r do Protocolo. 

Protocolo da Conferência de 4 de Fevereiro, sobre as 

medidas, que se haõ de adoptar, para a Abolição do 

Trafico dos Negros. 

Depois da leitura do processo verbal da sessaõ de 28 de 

Janeiro, que foi approvado e assignado por todos os Ple

nipotenciarios presentes, Lord Castlereagh continuou a 

discussão das medidas, que restava a tomar, para assegu

rar o grande objecto das deliberaçoens actuaes. 

Elle fez o resumo do que se t inha concluído nas duas 

primeiras sessoens dedicadas a esta questão, dos seus es

forços na primeira para induzir a F rança , Hespanha e 

Portugal a abolir immediatamente, ou ao menos o mais 

cedo que fosse possivel o commercio dos negros, segundo 

os desejos exprimidos por todas as outras potências ; o bom 
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successo que linha tido na segunda, relativamente á ces

sação do commercio nas costas d'África ao norte do Equa-

dor. Elle disse, que felicitando-se a si, e felicitando a hu

manidade de haver obtido nestas discussoens algumas van

tagens reaes, elle sentia com tudo que a sua própria con

vicção, as instrucçoens de sua Corte, e os desejos da Na

çaõ BritannicH naÕ lhe permittissem contentar-se com estes 

resultados. 

A pezar de tudo quanto se tinha allegado, da parte de 

algumas potências, sobre a necessidade de extender o tra

fico dos negros até tal ou tal epocha, o Governo Britannico 

naõ renunciaria á esperança de ver aproximar-se, ou, pelo 

menos, igualar geralmente o termo da abolição definitiva ; 

c naõ discontinuaria os seus esforços, para effectuar uma 

mudança taõ feliz. Quanto á abolição parcial ao norte da 

L inha , havia ainda algumas incertezas a fixar, e algumas 

difficuldades a alhanar. A França parecia querer dar a 

esta medida uma extençaõ maior do que Portugal acabava 

de lhe fixar ; e naõ éra assaz claro, em que limites ella se 

realizaria pela Hespanha . 

Todas as questoens exigiam explicaçoens e negociaço

ens ulteriores, que éra impossível começar durante o Con

gresso, vista a distancia de alguns Governos, cujos Pleni

potenciarios seriam obrigados a pedir novas instrucçoens. 

A forma, que elle ia a propor para proceder nestas delibe

raçoens, conviria igualmente ao exame das medidas com

muns a adoptar, para manter a execução do que tinha ja 

sido decidido e decretado, nos differentes ramos desta 

questão : medidas sem as quaes as determinaçoens mais 

positivas, as resoluçoens mais generosas a este respeito se

riam evidentemente vaãs e illusorias. Lord Castlereagh 

acerescentou a estas observaçoens, que a sorte dos infelizes 

habitantes de África, e os benefícios que a Europa lhe 

conferia, abstendo-se de um commercio, que naõ potlia 

deixar de perpetuar a sua miséria, eram objectos taes que, 
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posto que fossem do maior interesse para a humanidade, 
se esquecem mui facilmente no meio de tantos outros inte
resses, que tocam os Governos Europeos mais directa
mente ; e que, a naõ haver algum concerto permanente, 
que fixe a attençaõ geral sobre estas questoens, prolon
gando as discussoens actuaes, além dos limites do Con
gresso, seria de temer que se perdessem inteiramente de 
vista. Este concerto lhe parecia tanto mais útil, quanto, 
alem de servir para obviar muitas duvidas, e prevenir 
muitos desgostos, contribuiria, segundo elle para facilitar 
ás potências cujo regimen colonial éra ainda fundado so
bre a importação dos negros, os meios de conduzir os seus 
próprios subditos a uma ordem d e cousas mais desejável ; 
e de vencer as difficnldades, que se oppunham á abolição 
do trafico. Depois destas observaçoens, Lord Castlereagh 
disse, que cria ter adoptado na minuta do projecto, que ia 
apresentar á assemblea, as formas mais conciliadoras e 
mais amigáveis, taes quaes convinham a um Governo, que 
ainda que bem decidido a naó relaxar cousa alguma neste 
objecto, até que o naõ tivesse finalmente completo, naõ 
observaria menos cuidadosamente a attençaõ devida a toda 
a outra potência independente. 

Depois disto leo o projecto concebido nestes termos : 
A fim de pôr as potências em estado de realizar mais 

efficaz c completamente, por meio de negociaçoens amigá
veis, as suas benéficas intençoens, relativamente á abolição 
final do trafico dos negros, da maneira que essas intenço
ens fôram expressadas na sua declaração commum, seria 
conveniente estabelecer entre ellas, e comou t ro s Governos, 
um convênio próprio a prevenir, de uma parte , o trafico 
de escravos illegal nas costas de África, e a impedir, por 
outra parte, toda a infracçaõ dos direitos de algum estado 
independente, contra quem os vasos armados de outro p u 
dessem obrar ; propôr-se-ba authorizar os ministros acre
ditados em Londres e em Paris pelas Cortes reunidas 
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agora, e por outras potências, qne quizerem concorrer nes
tas medidas, para que tractem conjunctaraente os objectos 
importantes acima mencionados, e encarregallos de redigir 
no fim de cada anno, para informação de suas respectivas 
Cortes, um relatório commum, sobre oestado do commer-
cio dos negros d'Africa segundo as noticias mais recentes,* 
e sobre os progressos da diminuição, ou da abolição deste 
commercio. 

O Plenipotenciario de Hespanha fez sobre este projecto 
a declaração seguinte :— 

O Plenipotenciario de S. M. Catholica no Congresso 
tem tido a honra de fazer observar, mais de uma vez, que 
tudo quanto diz respeito ao trafico dos escravos he um ne
gocio particular de cada estado, e de nenhuma maneira 
pertencente ao Congresso, o qual naõ foi formado para re
gular a legislação das naçoens, nem para decidir questo
ens de moral. Por conseqüência, que he por puro effeito 
da condescendência das potências que tem colônias, que se 
tem aqui oecupado sobre o tranco dos negros. Depois 
desta declaração, que o Plenipotenciario Hespanhol rece
beo ordem de repetir, elle naõ crê que a sua Corte esteja 
disposta a prestar-se á formação de ura committee, seja em 
Londres, seja em Paris, ou em qualquer outra parte, para 
continuar a discussão sobre o trafico dos escravos; tanto 
mais quanto esta discussão, se o committee tem de se oc
cupar com a determinação do periodo em que se ha de 
completar a oboliçaõ, seria, pelo que respeita a Hespa
nha, completamente inútil, havendo S. M. Catholica pro-
raettido aos deputados de suas províncias Americanas, que 
lhes permittiria a introducçaõ de escravos durante o (ermo 
de oito annos. Ella naõ seria também de maior utilidade, 
se se propõem consultar no committé sobre as medidas que 
se devem adoptar, para vigiar na execução do que deve 
ficar concordado, a respeito das costas de África em que o 
commercio dos negros deve cessar immediatamente; por-
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que S. M. Catholica, ao mesmo tempo que declara a sua 
resolução de impedir as contravençoens, da parte de seus 
subditos, declara, também, que ella naõ entende concedei 
a uma nem a muitas potências o direito de exercitar sobre 
elles acto algum de superintendência, sob pretexto d'in-
fracçaõ do que for convencionado. Com tudo o Plenipo
tenciario Hespanhol dará parte ao seu Governo da propo
sição de estabelecer um Committé, e julga de seu dever o 
communicar ao Congresso o resultado. 

O Principe de Talleyrand reconheceo que a proposição 
do Lord Castlereagh podia ser da maior utilidade. Elle 
prometteo apoiálla para com o seu Governo; porém de
clarou ao mesmo tempo, que se achava sem instrucçoens 
para ir mais adiante, e por tanto devia tomar ad referen-
dum a proposição actual, c toda qualquer outra, que ao de
pois se fizesse. 

O Conde de Palmella disse, que os Plenipotenciarios de 
Portugal se naõ podiam explicar nesta questão, sem obter 
instrucçoens, que pediriam a sua Corte, c que a recebiam 
ad referendum. 

O Principe de Metternich foi de opinião, que o projecto 
proposto por Lord Castlereagh éra naõ somente de fácil 
execução e saudável, mas até necessário para seguir, e 
sustentar a questão discutida até o presente, e para impe
dir, que ella naõ fosse outra vez abandonada, e submer
gida no esquecimento, depois de passado o Congresso. 
Elle cria, que para pôr a todos os Governos no estado de 
concurrer ü execução, e desenvoluçaõ das medidas até 
aqui adoptadas, c de conhecer o estado das cousas cm ca
da epocha dada, éra preciso que houvesse um ponto cen
tral, aonde cada uma se pudesse instruir. Elle approvou 
por esta mesma razaõ, os relatórios annuaes sobre os pro
gressos e obstáculos da abolição. O Principe de Metter
nich olhava outrosim para as assembléas propostas por 
Lord Castlereagh como utilissimas, em um ponto de vista, 
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que naõ podia deixaT de interessar todas as potên
cias. Sem um arranjamento similhante éra de pre
ver que o Governo Britannico, apertado pelo Parlamento, 
e pela voz de sua naçaõ, seria obrigado de tempos a tem
pos a renovar as suas instâncias com as outras Cortes, para 
as induzir a accelerar e completar a abolição do trafico, o 
que poderia facilmente produzir explicaçoens e collisoens 
desagradáveis, o que naõ succederia na marcha regular e 
conciliatória, assegurada pelo estabelicimento destas reu
nioens. 

O Plenipotenciario de Russia fallou no mesmo sentido, 
e adoptou sem reserva o projecto de Lord Castlereagh. 

O Plenipotenciario de Prússia disse, que naÕ podendo 
prever alguma sorte de inconveniente nestas assembléas 
permanentes, e estando persuadido, que ellas antes offerc-
ceriam toda a sorte de vantagens e de facilidades, elle 
apoiava o mesmo projecfo. 

O Plenipotenciario de Suécia declaron, que elle se unia 
á opinião dos Plenipotenciarios de Áustria, Russia, e 
Prússia, que naÕ podendo adoptar já a proposição de 
Lord Castlereagh, sem conhecer as intençoens de sua 
Corte, elle daria parte disto, mas que naõ previa alguma 
difficuldade. 

Lord Castlereagh passou depois a fazer segunda propo
sição relativamente ás medidas que se haviam de tomar, 
no caso em que alguma das potências retardasse a abolição 
definitiva alem do termo justificado pelos motivos de ne
cessidade real. Antes de a fazer conhecer observou, que 
ainda que desejava crer, que o caso previsto nesta propo
sição se naõ realizaria, lhe parecia, com tudo, justo e pru
dente occupar-se de algum meio occasional, ja para o 
prevenir, ja para diminuir os seus máos effeitos, e segurar, 
contra quaesquer accidentes futuros, o bom successo de 
uma causa taõ interessante, a favor da qual a Inglaterra se 
tinha taÕ claramente pronunciado, e que tantas outras 
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grandes potências acabavam Jc pôr debaixo de sua pro
tecçaõ ; que a medida que propunha aqui, como ultimo 
recurso, contra a prolongaçaõ gratuita de um commercio, 
de cujo character todo o mundo estava de acordo, naõ se 
dirigia senaõ ao exercicio de um direito incontestável, e 
alem disso a uma obrigação moral, inseparável do princi
pio solemnemenfe confessado por todas as potências ; que 
elle, alem disso cria, ter concebido a sua proposição cora 
toda a deiicadcza possivel, c era termos os mais comedi» 
dos, que pôde escolher. 

Depois destas observaçoens preliminares, Lord Castle
reagh leo a proposição seguinte:— 

Terminando ns deliberaçoens actuaes, sobre os meios de 
fazer cessar inteiramente o trafico dos negros, as potên
cias, reunidas hoje para este objecto, saÕ convidadas a 
pronunciar (independentemente da sua declaração geral) a 
sua adhesaõ plena e inteira, ao artigo addicional do trac
tado concluído em Paris, entre a Gram Bretanha e a 
França, como indicando, segundo seu parecer, a epocha 
mais remota, que se pôde racionavelmcnte exigir ou admit
tir para a duração ulterior do trafico ; c a declarar, que, 
reconhecendo o dever de respeitar escrupulosamente os 
direitos dos outros Estados independentes ; e mantendo a 
esperança de se entender amigavelmente com elles, sobre 
este ramo importante da questão, as Potências crem, que, 
no caso que a sua esperança se frustre, be de sua obriga* 
çaõ moral naõ soffrer, que o consummo das mercadorias 
coloniaes em seus paizes seja um dos meios de animar e 
prolongar gratuitamente taõ pernicioso trafico ; de decla
rar, outrosim, que, neste ponto de vista de obrigação mo
ral, ellas se reservam, no caso em que o trafico tios negros 
seja continuado, por alguma, alem do termo justificado por 
motivos de necessidade real, a tomar as medidas conveni
entes para obter as dietas mercadorias coloniaes, ou das 
colônias pertencentes a estados, que naõ tolerarem a pro-
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longaçaõ gratuita deste trafico, on bem destas vastas re-
giocns do globo, que fornecem as mesmas producçoens, 
pelo trabalho de seus próprios habitantes. 

O Conde de Palmella disse, que este projecto compre-
hendia a intenção de forçar as Potências, que, por conside
raçoens particulares, naõ pudessem abolir o trafico dentro 
de certo numero de annos, a que se submettcssem ao sys
tema das outras, que julgassem poder aproximar-se aquelle 
termo; intenção que se naõ conforma com os principios 
admittidos nas conferências, e reconhecidos mesmo na de
claração. 

Lord Castlereagh respondeo, que mesmo para produzir 
maior beneficio, se naõ deveria jamais forçar uma potência 
independente, no sentido, em que o Plenipotenciario de 
Portugal parecia tomar esta palavra 5 mas que, se era um 
negocio, que, por um principio fundamental interessava 
toda a humanidade, um Governo persistisse a contrariar o 
voto conhecido de todos os outros, estes indubitavelmente 
estavam authorizados a pensar, de sua parte, nos meios de 
obter o seu fim commum; pois admittindo mesmo o di
reito de qualquer Potência de manter em seus dominios 
um systema geralmente olhado como immoral e pernicio
so, este direito naõ podia derrogar o das outras Potências 
de recusar toda a protecçaõ directa ou indirecta a este sys
tema; que os Governos tinham muitas vezes exercitado o 
direito de excluir mercadorias estrangeiras de seus paizes 
por consideraçoens simplesmente administrativas, sem que 
fossem taxados de intenção hostil. 

O Pleuipotenciario de Hespanha declarou sobre isto, 
que se qualquer Potência adoptasse similhante medida, S. 
M. o Rey de Hespanha, sem disputar a essa potência o 
direito de obrar conforme a seus principios, recorreria a 
justas represálias, promulgando cm seus Estados leys pro-
hibitivas contra o ramo de commercio mais útil do paiz, 
cujo Governo tivesse provocado este afcto de reciprocidade. 
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Os Plenipotenciarios de Portugal adheriram a esta de
claração. 

O Principe de Metternich disse, que o direito que qual
quer Potência tinha de excluir de seus Estados aquelle 
ramo de commercio estrangeiro, que lhe naó conviesse, 
naõ podia entrar em duvida, em caso algum ; também se 
lhe naõ poderia negar o direito de responder com represá
lias, a um acto de inhumanidade, de que se julgasse offen-
dida; mas que dependia igualmente de toda e outra 
qualquer Potência sobmettcr-se por alguns annos a um in
conveniente, ou a uma privação real, antes do que renun
ciar a uma medida justificada por motivos de beneficência 
geral, e connexa com um systema solcmnemente recouhe-
cido e adoptado por ella. 

O Conde de Nesselrode declarou, que se suppunha as
saz instruído das intençoens do Imperador seu Amo, para 
naõ duvidar de que S. M. naõ hesitaria a fazer aos prin
cipios, que uma vez abraçara, o sacrifício até de alguns 
interesses temporários ; e que por conseqüência elle convi
nha na opinião do Principe Metternich, esperando com 
tudo, que o caso que se propunha nunca se realizaria, e 
que a mesma proposição de Lord Castlereagh, e as decla
raçoens conformes das outras Potências contribuiriam a 
dispensar similhante medida. 

O Plenipotenciario de Prússia se explicou no mesmo 
sentido. 

O Plenipotenciario de Suécia disse, que elle naó podia 
adherir á proposição de Lord Castlereagh, sem a ter com
municado á sua Corte; que no entanto tinha toda a razaõ 
para crer, que o seu Governo, vistas as disposiçoens que 
eram conhecidas, e o seu desejo de apoiar as medidas de 
Inglaterra, em tudo quanto respeita esta questão, a adop-
taria sem difEculdude; que a medida, occasionalmente 
proposta, naõ tinha, a seu modo de pensar, nenhum cha
racter hostil, e nao salda de forma alguma da linha de di-
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reitos, que cada Governo podia exercitar em seu pa iz ; 

que alem disso elle esperava, com Lord Castlereagh, que 

as Potências reunidas para a abolição do trafico, naõ se 

veriam na necessidade de executar esta medida. 

Depois de algumas observaçoens da parle dos Plenipo

tenciarios, que tinham adoptado o projecto de Lord Castle

reagh se terminou a discussão deste projecto, e se adiou a 

sessaõ. Visto e approvado. 

(Assignados) M E T T E R N I C H . W E L L I N G T O N . 

L O B O . S T E W A R T . 

S A L D A N H A . G O M E Z L A B R A D O R . 

P A L M E L L A . L O W E N H I E L M . 

T A L L E Y R A N D . H U M B O L D T . 

C A S T L E R E A G H . N E S S E L R O D E . 

G E N T E . — R e d a c t o r do Protocollo. 

Protocollo da quarta e ultima Conferência particular, de

dicada á Abolição do Trafico dos Negros. Aos 6 de 

Fevereiro, 1815, 

Presentes—Lord Castlereagh, Lord Stewart, Lord Wel 

l ington, Plenipotenciarios de S. M. Britannica. 

Pr incipe Tal leyrand, Plenipotenciario de S. Chrtianis-

sima. 

Cavalheiro Labrador , Plenipotenciario de S. M . Catho

lica. 

Conde de Palmella, M. de Saldanha, M. de Lobo, Pie-

nipotenciarios de S. A. R. o Principe Regente de Por

tugal . 

Conde de Lowenhielm, Plenipotenciario de S. M. E l 

Rey de Suécia. 

Baraõ de Humboldt , Plenipotenciario de S. M . EI Re 

de Prússia. 

Conde de Nesselrode, Plenipotenciario de S. M . o lm-

perador de Russia. 



Politica. 599 

Principe de Metternich, Plenipotenciario de S. M. o 

Imperador d'Austria. 
Havendo-se lido o protocollo da sessaõ de 4 de Fevereiro, 

os Senhores Plenipotenciarios presentes o approváram, e 
assignâram. 

Relativamente á segunda proposição de Lord Castle* 
reagh registrada neste protocolo, os Plenipotenciarios de 
Portugal leram uma declaração, e pediram que ella fosse 
inserida no protocolo. Conveio-se em inserilla no proto
colo da sessaõ de hoje. 

Voltou-se depois ao projecto de declaração lido pela 
primeira vez, na sessaõ de 28 de Janeiro, e cuja redacçaõ 
definitiva tinha sido adiada. Este projecto, tendo pas
sado por muitas modificacoens, foi adoptado e assignado 
pelos Plenipotenciarios tal qual se acha juncto ao processo 
verbal. Lord Castíereagh propôs communicar esta de
claração e copia dos protocolos das quatro conferências 
ao Governo Dinamarquez, e ao dos Paizes Baixos, visto o 
interesse particular, com que estes dous G ovemos se tinham 
pronunciado a favor da abolição. 

Sendo adoptada esta proposição, Lord Castlereagh de
clarou, que como as differentes questoens, que eram o ob
jecto destas conferências, tinham sido tractadas umas de
pois de outras e as Potências tinham dado a sua opinião, 
sobre cada uma destas questoens, elle suppunha que as 
deliberaçoens actuaes naõ poderiam estender-se mais; 
restava-lhe portanto unicamente o exprimir aos Plenipo
tenciarios presentes, quanto elle éra sensível ao interesse 
que elles tinham prestado a estas proposiçoens, e á bene
volência, com que o tinham apoiado, cm seus procedimen
tos ; que tinha de dar particulares agradecimentos ao 
Principe Talleyrand, que fôra chamado junctamente com 
elle, para a execução do artigo do tractado de Paris, que 
tinha formado a baze destas deliberaçoens; que, na ver
dade, tinha havido da parte dos Plenipotenciarios de Hes-
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panha e Portugal, algumas explicaçoens, que eram de 
desanimar, para os amigos desta cauza; mas que elle com 
tinuava a crer que as circumstancias, em que se funda
mentavam aquellas explicaçoens se achassem ja hoje muito 
rondadas, e mudariam ainda mais a favor da abolição do 
trafico : que elle estava persuadido de que a disposição 
destas conferências, e a maneira porque as Potências da 
Europa reunidas no Congresso tinham olhado para esta 
questão, produziria grande effeito nas colônias, para con
ciliar os espíritos com uma medida ; sobre cuja execução 
final já naÕ havia duvidas que remover; que elle alem 
disso olharia como uma preciosa vantagem, o poder diri
gir a attençaõ de tantos illustres estadistas a um objecto, 
que parecia naÕ ter ainda sido exactamente conhecido em 
muitos paizes do Continente ; e julgando pelos primeiros 
effeitos das discussoens actuaes, excitariam nellesdaqui em 
diante um interesse muito mais vivo : que em fim a decla
ração geral, um dos principaes resultados destas discus
soens, lhe offerecia a perspectiva mais animadora, e o me
lhor agouro de um definitivo bom successo. 

Em apoio destas observaçoens de Lord Castlereagh o 
Principe de Metternich disse, que ainda que a abolição 
do trafico dos negros naõ tocava os interesses directos das 
potências que naõ tinham colônias, nem porisso lhes éra 
estranha ; em sua relação com o bem da humanidade :— 
Que as potências, que se achavam nesta cathegoria deviam 
tanto menos sentir o haver tomado parte no exame desta 
questão, quanto no mesmo decurso das discussoens actuaes, 
se havia manifestado, entre as potências que possuíam co
lônias, differentes modos de ver a questão, naõ quanto ao 
seu principio fundamental, mas quanto-as particularidades, 
e quanto á epocha de sua execução ; e portanto a intro
ducçaõ de outras potências, que eram absolutamente im-
parciaes, neste ramo particular da questão, naõ teria dei
xado de ser úti l : que no mesmo ponto de vista, elle ap-
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provava inteiramente as communicaçoens ministeriaes de
pois do Congresso, taes quaes Lord Castlereagh tinha pro
posto ,eque se jamais houver collisoens desagradáveis entre 
as potências marítimas, sobre um objecto, em que he tanto 
para desejar que exista a maior harmonia ; os gabinetes 
que estaõ collocados, e que pensam como o de Áustria, se 
apressarão certamente a empregar os seus bons officios, 
para os pôr de accordo, c alhanar todos os obstáculo, que 
se oppozerem ao final bom successo desta causa. 

Com o que se concluio e assignou o protocolo destas 
conferências. 

Declaração. 

Os Plenipotenciarios das potências que assignâram o 
tractado de Paris, de ^'0 de Maio, de 1814, reunidos em 
conferência ; tendo tomado em consideração, que o com
mercio, conhecido pelo nome de trafico dos negros de 

África, tem sido olhado por todos os homens justos e illu-
minados de todos os tempos, como repugnante aos princí
pios de humanidade, c da moral universal ; que as cir-
cumslaiieias particulares, a que este commercio deve o seu 
principio, c a diíficuldade de interromper subitamente o 
seu progresso, tem podido cubrir até um certo ponto o que 
elle tinha de odioso, em sua conservação ; mas cm lim 
que a vóz publica se (em levantado em todos os paizes ci
vilizados, para pedir que elle se supprima o mais depressa 
que for possivel ; que depois que se conhece melhor o 
character e particularidades deste commercio, e se tem 
descuberto completamente os males de toda a espécie que 
o accoiupanham, muitos dos Governos Europeos tem ef
fectivamente tomado a resolução tle o fazer cessar, e que 
suecessivamente todas as potências que possuem colônias 
nas differentes partes do mundo tem reconhecido, ja por 
actos legislativos, ja por tractados e outros ajustes lor-
maes, a obrigação e necessidade de o abolir : que por um 

VOL. XIV. No . 84. 4 ii 
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artigo separado do ultimo tractado de Paris, a Gram Bre
tanha, e a França, se tem obrigado a reunir os seus 
esforços no Congresso de Vienna, para fazer que todas as 
Potências da Christandade pronunciem a abolição uni
versal e definitiva do trafico dos negros ; que os Plenipo
tenciarios convocados neste Congresso naó poderiam me
lhor honrar a sua missaõ, preencher o seu dever, e mani
festar os principios que dirigem seus augustos Soberanos, 
do que trabalhando em realizar estes ajustes, e procla
mando em nome de seus Soberanos, o voto de pôr termo a 
um flagello, que por tanto tempo tem dessolado a África, 
degraduado a Europa, e aíBicto a humanidade ; os dictos 
Plenipotenciarios conviéram em começar as suas delibera
çoens, sobre os meios de completar um objecto taÕ sau
dável, por uma declaração solemne dos principios, que os 
tem dirigido neste trabalho. Em conseqüência, authori-
zados devidamente para este acto, pela adhesaõ unanime 
de suas respectivas Cortes ao principio annunciado no 
dicto artigo separado do tractado de Paris, elles declaram 
a face da Europa, que olhando a abolição universal do 
trafico do negros como uma medida particularmente digna 
de sua attençaõ, conforme ao espirito do século, e aos 
principios generosos de seus augustos Soberanos, elles se 
acham animados do desejo sincero de concurrer para a 
execução mais prompta e mais efficaz desta medida, com 
todos os meios que estaõ á sua dispoziçaõ ; e de obrar, no 
emprego destes meios, com todo o zelo e toda a perse
verança, que devem a uma taÕ boa e grande causa. 

Bem instruídos da vontade de seus Soberanos, naõ po
dem deixar de prever, que por mais honroso, que seja o 
seu fim, elles naõ procurarão obtello sem a delicada atten-
çai, que he justamente devida aos interesses, costumes, e a 
até aos prejuizos de seus subditos; os dictos Plenipoten
ciarios reconhecem ao mesmo tempo, que esta declaração 
geral naÕ prejudicará o termo, que cada potência em par-
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ticular poderá olhar como o mais próprio para a abolição 
definitiva do commercio dos negros:—por conseqüência 
a determinação da epocha, era que este commercio deve 
universalmente cessar, será um objecto de negociação entre 
as potências ; bem entendido, que se naó neglicenciará meio 
algum próprio a assegurar e accelerar o seu progresso ; e 
que a obrigação reciproca, contrahida por esta declaração» 
entre os Soberanos que nella tem parte, naõ se considerará 
satisfeita senaõ ao momento em que um completo bom 
successo tiver coroado os seus reunidos esforços. 

Levando esta declaração ao conhecimento da Europa, e 
de todas as naçoens civilizadas da terra, os dictos Plenipo
tenciarios se lisongêam de empenhar todos os outros 
governos, e particularmente aquelles, que, abolindo o 
trafico dos negros, tem ja manifestado os mesmos senti
mentos, a que apoiem com o seu suffragio uma causa, cujo 
triurapho final será um dos mais bcllos monumentos do 
século, que a tem abraçado, e que a terá gloriosamente 
terminado. 

Vienna, 8 de Fevereiro, 1815. 

Nota dos Plenipotenciarios Portuguezes aos outros Ple
nipotenciarios da Commissaõ. 

Os Abaixo-assignados, Plenipotenciarios de S. A. R. o 
Principe Regente de Portugal, no Congresso, conforraando-
se com as benéficas e liberaes vistas de seu augusto Amo, 
naõ tem hesitado em unir-se aos Plenipotenciarios das 
outras Cortes, que assignâram o tractado de Paris, para 
attestar publicamente, por uma declaração solemne, o seu 
desejo de accelerar a epocha, era que possa ter lugar a 
cessação geral e absoluta do trafico dos negros. 

Segundo o mesmo principio, tem elles ja tido a honra 
de annunciar, na conferência de 28 de Janeiro, o ajuste 
que acabavam de concluir em nome de S. A. R., em um 

4 H 2 
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tractado com S. M . Bri tannica, de prohibir immediata
mente aos navios Portuguezes este commercio em todas as 
costas de África, situadas ao norte do Equador ; ajuste 
este muito mais extenso do que o que tinham feito as outras 
potências, que continuam ainda o trafico. Os Abaixo-
assignados se lison»eam de ter, no decurso da discussão, 
que houve a este respeito entre os Plenipotenciarios, de . 
monstrado até á evidencia os obstáculos, que impediam a 
S. A R . o Principe Regente de Portugal o seguir, na ex
tincçaõ do systema do trafico, uma marcha demasiada
mente precipitada, que destruiria a prosperidade nascente 
de seus estados na America, e causaria a ruina de grande 
numero de seus subditos na America. Entretanto, elles 
tem declarado, na conferência de 20 de Janeiro, que Por
tugal se obrigaria assim como fez a Hespanha a abolir 
definitivamente o trafico de escravos no fim de oito annos, 
mas que elles eram obrigados a exigir como uma condição 
indispensável, para esta abolição final, que S. M. Britan
nica se pretasse de sua parte ás mudanças, que elles pro
punham, no systema commercial entre Portugal e a Gram 
Bretanha, visto que a prohibiçaõ, que se tinha cm vista, 
devia necessariamente causar variaçoens em todo o sj stema 
commercial dos Estados Portuguezes. 

Depois de todas estas explicaçoens taõ francas como 
precisas, os Abaixo-assignados esperavam ter convencido 
os Plenipotenciarios das Altas Potências, que assignâram o 
tractado de Paris, da impossibilidade em que se acha 
S. A . R. o Principe Regente de Portugal de ultrapassar 
as medidas que tem annunciado, sem prejudicar os interes
ses de seus subditos. He pois com pezar, que elles ouviram, 
na conferência de 4 deste mez, uma proposição de S. E x 
cellencia my Lord Castlereagh, tendente a fazer ver, que 
se reservavam a empregar ainda outros meios, alem dos de 
negociação, para obrigar as Potências, que continuassem o 
trafico alem de cinco annos, a adoptar forçadamente uma 



Politica. 605 

medida, que naõ pode jamais ser requerida, senaõ como 
um acto voluntário de toda a Potência independente. 

Elles crêm que he do seu dever declarar nesta occasiaõ, 
que S. A. l i . o Principe Regente de Portugal se reserva, 
(quaesquer que sejam os seus ajustes precedentes com as 
outras Potências, que prohibircm em seus estados a intro
ducçaõ das mercadorias coloniaes Portuguezas) a exercitar 
uma retorsaõ bem justificada, prohibindo em seus estatlos, 
de sua parte*, a importação dos productos commerciaes das 
naçoens, que tiverem adoptado a seu respeito uma medida 
taõ extraordinária. 

Os Abaixo-assignados se aproveitam desta occasiaõ para 
assegurar a suas excellencias, os plenipotenciarios das 
potências que assignâram o tractado de Paris, a sua maior 
consideração, pedindo que a presente declaração seja 
transcripta por inteiro no protocolo das conferências da 
commissaõ. 

(Assignados) O C O N D E DE P A L M E L L A . 

A . DE S A L D A N H A DA G A M A . 

J O A Q U I M L O B O DA S I L V E I R A . 

Nota dos Plenipotenciarios Portuguezes a Lord 

Castlereagh. 

Vienna, 11 de Fevereiro, 1815. 

Os Abaixo-assignados, Plenipotenciarios de S. A. R. o 
Principe Regente de Por tugal , tendo por muitas declara
çoens officiaes admittido o principio da abolição total i\o 

trafico; para Portugal , em oito annos, sob a condição 
expressa, de que S. M. Britannica se prestaria de sua 
parte a abolir o tractado de commercio de 19 de Fevereiro 
de 1810, esperando da franqueza com que S. Ex». My 
Lord Castlereagh tem conduzido até o presente esta nego
ciação, que elle seria servido, antes de sua partida, 
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deixar-lhes um documento, que pudesse cubrir a sua 
responsabilidade, respondendo por escripto a esta nota, 
que elle naõ terá ditíiculdade em continuar a negociação, 
sobre estas duas bazes, com os Ministros, que S. A. R. o 
Principe Regente de Portugal autborizar para este fim. 

Os Abaixo assignados se aproveitam desta occasiaõ para 
segurar My Lord Castlereagh de sua mais distincta consi
deração, &c . 

(Assignados) O C O N D E DE P A L M E L L A . 

A. DE S A L D A N H A DA G A M A . 

J O A Q U I M L O B O DA S I L V E I R A . 

A. S. E x ' . M y Lord Castlereagh, &c. &c. 

Resposta de Lord Castlereagh. 

Vienna, 13 de Fevereiro, 1815. 

O Abaixo-assignado, Principal Secretario de Estado dos 

Negócios Estrangeiros de S. M. Britannica, e seu Pleni

potenciario no Congresso de Vienna, tem a honra de aceu

sar o recebimento da nota de 11 do corrente, assignada 

pelos Ministros do Principe Regente de Portugal. 

O Abaixo-assignado sente que he necessário preservar o 

seguimento, que a sua Corte julgue necessário continuar, 

para accelerar a abolição do trafico dos escravos, total

mente desligada de condiçoens algumas : mas elle naó tem 

difficuldade cm assegurar aos Plenipotenciarios de S . A . R . , 

que elle naõ somente esta prompto, mas deseja entrar sem 

demora, da parte de seu Governo, na negociação de novo 

tractado commercial, na esperança de que se possa formar 

um arranjamento, mais agradável ás vistas de ambas as 

naçoens. 

O Abaixo-assignado experimentará a maior satisfacçaõ, 

se elle tiver a boa fortuna de concluir, com os Plenipoten

ciarios do Principe Regente de Portugal um arranjamento, 
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que possa induzir o Governo Portuguez a accelerar á 

abolição final do trafico em escravos. 

O Abaixo-assignado tem a honra &c . 

(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

Aos Plenipotenciarios Portuguezes, Scc. &c . Scc. 

F R A N Ç A . 

Relatório do Ministro da Policia ao Imperador. 

7 de Mayo, de 1815. 

S E N H O R . — A o momento em que V. M. reassumio as 
rédeas do Governo, a França naõ tinha outros recursos 
para escapar á anarchia senaõ os que eram fornecidos pela 
sua própria energia. 

O Governo abandonado a expatriados, c a quem prejuí
zos, vingança,eoutras paixoens regiam, naõ offerecia meios 
alguns de protecçaõ nacional, e naõ era, na realidade, 
senaÕ o instrumento de uma facçaõ. 

O que se intentava era reaccender as cinzas do campo 
de Iales e de La Vandé ; reunir as reliquias da insurreição 
de Bretanha e Norniandia ; comprimir o povo pelo terror, 
e fazello recuar por violência á barbaridade dos séculos do 
feudalismo. 

Tudo era dirigido para a execução daquelle projecto. 
O thesouro publico era dissipado em recompensar empre
gos criminosos, c serviços que a pátria ignorava, ou 
desapprovava. Empregos, pensoens, c honras c ramprodi -
galisadas para com indivíduos obscuros, carregados da 
execração publica, denegridos pela opinião geral ; ao 
mesmo tempo que certos escriptores públicos, e mesmo, os 
ministros da religião, assustavam as consciências dos 
tímidos, abalavam os alicerces da propriedade, e atacavam 
as leys, que o cabeça da igreja lhes tinha impos too dever 
de respeitarem. 

Aquella violação da ordem social—semelhante despreso 
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da moral publica—tam estranho esquecimento dos prin
cipios da mais simplez policia, deveram necessariamente 
introduzir uma insurreição geral . O perigo estava emi
nente ; estava a ponto de trazer comsigo a destruição dos 
imprudentes e presumidos que o exci tavam; mais uma 
vez devem a V. M. a sua salvação. 

N a õ chamarei á vossa lembrança os prodigiosos effeito9 
da uniaõ entre o povo e o exerci to ; e a população das 
províncias do nascente, correndo em moiitoens atrás de 
v o s ; todas as tentativas para guerra civil falharam no 
Occidente e no S u l ; o exercito Real desencorporou-se, 
desarmou-se, e dispersou-se, sem resistência; e no espaço 
de uns poucos dias , tornou o povo á posse de todos os 
seus direitos, foram seus inimigos forçados a calar-se, e 
estabeleceo-se o socego em toda parte. 

Todavia , naõ era mui natural pensar, que todas as 
sementes de discórdia estavam inteiramente destruídas— 
que tantas pessoas poderiam ver suas esperanças desvane
cidas sem lhes ficar alguma magoa—que as Ordens Privi
legiadas, com que a realeza se rodeava, pudessem supportar 
a debandada, sem murmúrio—que homens colleados du
rante os doze mezes passados, por secreto recrutamento, 
excitados para armar distúrbios, pela distribuição e pro
messas de dinheiro, pudessem entrar de repente em um 
pacifico e quieto modo de vida—e, em poucas palavras, 
que aquelles, que j á haviam freqüentes vezes violado a fé 
de varias amnestias, houvessem de mostrar-se presente
mente menos injrratos, ou mais fieis. Os acontecimentos 
tem justificado esta prevenção. 

A Fiança , considerada em um ponto de vista geral 
apresenta um esp^ctaculo magnífico, c as mais favoráveis 
disposiçoens. Deseja paz. porem naõ quer sacrificar sua 
gloria, e sua independência. Deseja gozar agora o que 
ella desejava em 1792—a saber, liberdade civil, c um 
systema representativo; porem, Ulustruda pela experien-
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cia, conhece que aquellas bençaõs só podem ser garan
tidas por um Governo poderoso e firme. Da mesma forma 
que em 1792, está agitada no interior por um partido que 
nada tem perdido de suas pertensoens, mas que, todavia, 
naõ tem já o mesmo poder, nem a mesma influencia, e que 
se está constantemente queixando de medidas rigorosas 
empregadas para cora elle ; mas que devera lembrar-se 
que elle mesmo provoca aquellas medidas, em conseqüên
cia de suas intrigas, sua opposiçaõ, e sua fúria. 

Donde trazem origem aquellas leys terríveis contra os 
emigrados, os insurgentes, e suas familias ? Naõ foi da 
necessidade, que obrigou as nossas assembléas nacionaes a 
punir crimes, descobrir conspiraçoens, fazer parar corre
spondências, contra as quaes as leys ordinárias se julgavam 
insufficientes ? 

As liçoens do passado bem se ve que estaõ perdidas. 
Aquelles a quem tornastes a achamar para a sua pátria— 
aquelles que vos devem sua existência politica, e cuja 
tranquillidade lhes foi assegurada—aquelles, Senhor, que 
durante os primeiros doze annos do vosso reynado unhais 
desejo de reconciliar com a naçaõ, mostram que desejam 
separar-se delia, e renunciar ao vosso primor. 

Ategora a Policia do Império limitava-se a observar 
suas acçoens ; em muitas partes foram mesmo protegidos 
da fúria do povo. A Policia, que foi instituída para bem 
de todos, naõ tem conhecimento daquelles ódios locaes, 
nem daquelles erros a que o Soberano naõ tem querido 
attender, ou tem esquecido. A Policia, destinada para 
obstar a crimes contra a ordem social, naÕ viola principios 
tomando aquelles medos por suspeitas, e suspeitas por 
ticçoens. 

Assim a vossa Policia naõ tem feito attentado algum 
prematuro, contra a liberdade pessoal daquelles, que devera 
presumir em estado de conspiração contra a liberdade 

V O L . XIV. No. 84. 4 i 
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publica. Bem longe de pôr a independência dos escrip
tores debaixo de alguma restricçaõ, a Policia tem chamado 
para a carreira da discussão aquellas a quem a vergonüa 
e o medo tinham retirado delia. Desta moderação e res
peito para com as leys, tem-se tirado immensas vantagens 
em se illuminar a naçaõ sobre o sujeito de seus perigos 
reaes, e seus verdadeiros interesses; em se enfraquecer, 
com a publicidade, a importância que a falsidade c a 
calumnia tiram do mysterio e das escondidas , por saber 
os mesmos covis, molas, c agentes da intriga, c em os 
deixar enlaçar e intrincar sem o trabalho de alguma ap
parente attensaÕ extraordinária. 

Já he tempo de por termo ás ruonobras, que actualmente 
se estaõ praclicando. Outra vez commeçara as emigra-
çoens ; estaõ abertas correspondências com paizes estran
geiros ; formam-se assembléas nas cidades, e fomentam-se 
distúrbios pelas terras. 

Se á primeira appariçaõ destes symptomas em França 
se tivesse atalhado o mal ; se o Governo, em vez de se 
contentar com ameaças, c de seguir o parecer de uma 
indulgência accommodada ao-, tempos, tivesse feito uso da 
extensão de poder de que está revestido, a pátria naõ teria 
chegado ao estado em que agora se aclia ; naõ teria cila 
agora de lastimar os meios violentos, que os Governos exis
tentes foram obrigados a por cm practica, e que mesmo a 
importância das existentes circumstancias apenas podem 
justificar. 

Em fim, muitas desordens reaes se vé que resultam das 
medidas, que actualmente se estaõ tomando. 

Em um concelho da Commarca de Gard uns poucos 
indivíduos disciplinados tem trazido, por algum tempo,a 
bandeira branca. Nas Commarcas do Maine, do Loire, e 
do Baixo Loire, tem apparecido alguns bandos armados. 
No concelho de Calvados umas mulheres despedaçaram a 
bandeira tricolor. 



Politica. 611 

Tcni-sc ouvido nas Commarcas do Norte acclamaçoens 

sediciosas, e tem-se practicado alguns actos de rebelião. 

N a d e Cotcs-du-Nort o Maior foi assassinado por dous 

Chouans antigos. 

Estes crimes tem propagado o susto nos logares onde 

foram commettidos. Estou bem berto de que aos esforços 

que se (em feito ha um anno, se ha de unir o espirito de 

reviver o ódio revolucionário, e de restabelecer uma guerra 

civil. Naõ saõ oceasionados exclusivamente pelas mu

danças políticas, que tem oceorrido sem obstáculo algum, 

naõ ameaçam a segurança do Estado, nem denotam mesmo 

um partido existente ou formado. 

Na verdade, aquelles que atacam a propriedade, e com-

rnettem assassinios, aquelles que rompem todos os vincu

los que os unem á França, e offerecem seos compatriotas 

ás bayonettas estrangeiras, e á discórdia civil, taes ho

mens naõ se podem chamar Francezes ; poderão seguir as 

opinioens, e ajudar as vistas de alguns complices ; porem 

naÕ tem partidistas. Todos os bons, todos os amigos da 

paz c da ordem, quaesquer que sejam suas vistas politicas, 

devem detestar semelhantes actos atrozes; todos se devem 

interessar em se naÕ propagarem similhantes desordens; 

mas devem desejar que sejam reprimidas com severidade, 

cm ordem a arretar-lhe o progresso. Naõ proponho a V. 

M. que adopte medidas extraordinárias, ou que exceda os 

limites da Constituição. 

Haverá quatro mezes que os nossos Tribunaes puniam 

com transportaçaõ e quatro annos de degredo todos os que 

gritavam " Viva o Imperador ," quando agora os que gri

tam " Viva o R e y " ficam impunes. Esta moderação he 

signal de força e poder. Porem os Tribunaes sobre 

outras matérias naõ podem ficar indecisos sem faltarem ao 

seo dever ; e sem destruírem aquella harmonia de intenção, 

que anima o povo e o Governo. 

Já cm varias provincias da França, os compradores de 

4 i 2 
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propriedade nacional, cuja tranquillidade naõ se perturba, 
tem apetrechado soldados a sua própria cu>ta, para a se
gurança geral. 

A mocidade de Bretanha tem renovado, para defeza do 
Throno e da pátria, o Pacto Federativo de Puntivy. 
Aquella generosa devoção naõ deve passar sem louvor, 
sem imitadores, e sem apoio. 

Em toda parte se estaõ organisando as Guardas Nacio
naes. He, portanto, so necessário, em ordem a assegurar 
a tranquillidade no interior, pot em força as leis já exis
tentes, dirigir sua applicaçaõ, e promulgar os arligos do 
código penal. 

Tal he o objecto do projecto do Decreto que tenho a 
houra de apresentar a V. M . 

(Assignado) O Duque de O T R A N T O 

DECRETO. 

Palácio de 1'Elyseé, Maio, de 1815. 

Napoleaõ, &c. a vista do Relatório de nosso Miuistio 

Geral da Policia. 

Com o parecer do nosso Conselho de Estado, temos de

cretado, e decretamos o seguinte. 

A R T . 1. Todos os Francezes, excepto os comprehendi

dos no Art. 2, do nosso Decreto de Amnestia, de 12 de 

Março passado, que estaõ fora de França no serviço, ou a 

cerca da pessoa de Luiz Stanislao Xavier , Conde de Lille, 

ou dos Principes de sua Casa, saõ mandados voltar para 

França, e justificar-se dentro de um mez depois da sua 

chegada ; sob pena de perseguição na conformidade dos 

termos do dicto Decreto. 

Art. 2. Os officiaes da Policia Judiciaria , incluindo 

Prefeitos e Maiores, deverão dar aos nossos Procuradores 

Geraes Imperiaes, uma conta dos nomes, sobrenomes, con

dição c moradas de individuos, que vivem dentro de seos 
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districtos, a quem considerarem que o artigo precedente 

he applicavcl. 
Art. 3. Mandamos aos nossos Procuradores Geraes Im

periaes, que persigam sem demora os authores e complices 
de todas as relaçoens e correspondências, que se houver do 
interior do Império com o Conde de Lille, com os Prín
cipes da sua Casa, ou com seos agentes, no caso das dietas 
relaçoens ou correspondências serem para o fim de conspi
raçoens ou manobras, como está especificado no artigo 77 
do código penal. 

Art. 4. Toda a pessoa convencida de ter removido a ban
deira tricolor, posta sobre o campanário de alguma igreja, 
ou em algum outro monumento publico, será punido, con
forme o artigo 257 do Código Penal. 

Art. 5. Os Communs, que naõ se opposerem á remoção 
da bandeira tricolor, feita por algum motim do povo, 
seraõ punidos conforme a lei de 10 de Vendemiaire, do 
anno IV .̂ a respeito da responsibilidade dos Communs. 

Art. G. Toda a pessoa convencida de ter levantado algum 
outro signal de reunião que naõ fôr o Laço Nacional, será 
punido com um anno de prisaõ, conforme o Art. 9, da lei 
de 27 de Germinal, do anno 4, sem que se opponha ao 
castigo ordenado pelo Art. 9 do Código Penal, nos casos 
a que o dicto Artigo fôr applicavcl. 

Os outros dous Artigos 7, e 8 dizem respeito a publica
ção e execução deste Decreto. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Pelo Ministro Secretario de Estado, 
(Assignado) O Duque de BASSANO. 

Declaração d'El Rey de França. 
Luiz, por Graça de Deus, Rey de França e de Navarra. 
A todos os nossos vassallos saúde. 
A França, livre e respeitada, estava gozando, pelo nosso 

cuidado, a paz c prosperidade que lbe fôra restituida, 
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quando a escapulia de Napoleaõ Buonaparte da ilha de 
Elba, e a sua appariçaõ no território Francez, seduzio para 
a rebelião a maior parte do exercito. Apoiado por esta 
força illegal fez sueceedcr a usurpaçaõ e a tyrania ao justo 
império das leys. Os esforços e indignação de nossos vas
sallos, a Magestade do Throno, e a da Representação Na
cional cederam á violência de uma soldadesca amutinada, 
que chefes traidores e perjuros tem seduzido por meio de 
esperanças enganosas. 

Como este successo criminoso tem excitado na Europa 

justos temores, exércitos formidáveis estaõ em marcha para 

França, e todas as potências tem decretado a destruição do 

tyranno. 

O nosso primeiro cuidado, como nosso primeiro dever, 

tem sido fazer com que se reconheça uma justa e neces

sária distineçaõ entre o perturbador da paz e a opprimida 

naçaõ Franceza. Os Soberanos da Europa, nossos Allia

dos, fieis aos principios por que sempre se haõ governado, 

tem declarado a sua intenção de respeitarem a independên

cia da França, e de garantirem a integridade de seu terri

tório. Tem-nos dado as mais solemnes seguranças de que 

naó se haõ de intrometter com o Governo interno, e he sob 

estas condiçoens que havemos resolvido acceitar o seo ge

neroso suecorro. 

Em vaõ tem o usurpador pertendido semear dissençoens 

entre ellas, e per meio de fingida moderação desarmar sua 

justa sanha. Toda a vida delle o tem privado do poder 

de impor á boa fé. Desesperando do bom successo de seos 

artifícios, procura pela segunda vez precipitar comsigo no 

abysmo a naçaõ, aonde causa terror vello reynar. Renova 

todas as repartiçoens da administração, em ordem a pro-

vellas com homens vendidos aos seos projectos tyrannicos ; 

desorganisa a Guarda Nacional, cujo sangue intenta der

ramar em nma guerra sacrilega; principia por abolir di

reitos, que tanto tempo há que estaõ abolidos : convoca um 
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pretendido Campo de Maio para multiplicar os cúmplices 
de sua usurpaçaõ ; promette proclamar-lhes no meio das 
bayonettas uma irrisória imitação daquella constituição, que, 
depois de 25 annos de desordens e calamidades, tinha pela 
primeira vez fundado, sobre uma base solida, a liberdade e 
felicidade da França. Finalmente, tem consumado o 
maior de todos os crimes para com os nossos vassallos, por 
tentar separallos do seo Soberano, arrancallos da nossa fa
mília, cuja existência, que portantos séculos ha estado 
identificada com a da mesma naçaõ, he ainda neste mo
mento a única cousa que pode garantir a estabilidade e le
gitimidade do Governo, os direitos e a liberdade do povo, 
e o mutuo interesse da França e da Europa. 

Nestas circumstancias pomos inteira confiança nos sen
timentos de nossos vassallos, que naó podem deixar de 
conhecer os perigos e as misérias a que saÕ expostos, por 
um homem, que toda a Europa ha offerecido á vingança 
publica. Todas as potências sabem a disposição da França. 
Estamos certos das suas vistas amigáveis, e do seo apoio. 

Francezes 1 lançai maõ dos meios de livramento, que se 
offerecerem a vossa coragem! Ajuuctai-vos á roda de 
vosso Rey, vosso pay, o defensor de todos os vossos di
reitos, apressai-vos para elle, para o ajudardes a livrar-
vos, para se pôr termo á rebelião, a prolongaçaõ da qual 
poderia ser fatal para a vossa pátria, e accelerar-se, por 
meio do castigo do author de tantos males, a epocha da 
reconciliação geral. 

Dada em Genta, em 2 de Maio, do anno de Nosso 
Senhor, de 18 15, e no 20°. anno do nosso reynado. 

(Assignado) Luiz. 
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INGLATERRA. 

Documentos lidos por Lord Castlereagh na sua Falia na 
Casa dos Communs, em 2 de Maio, de 1815, para provar 
a má fé e duplicidade do Rey de Napoies, (Murat), com 
os Alliados. 

Lucca, 18 de Fevereiro, de 1814. 

SENHOR !—Recebi a Carta do Ministro da Repartição 

da Guerra, transmittindo-me as instrucçoens de V. M. á 

cerca da evacuação dos Estados Romanos e da Tuscana. 

Immediatamente depois que recebi aquella carta parti para 

Bolonha, onde estava o Rey de Napoies. Naõ achei diffi

culdade ate Florença, porem, chegando aquella cidade, as 

novas authoridades me fizeram participar, que nem eu podia 

seguir o meo caminho, nem demorar-me em Florença, e 

que deveria recuar ate Prato, e esperar pela resposta do 

Rey . Despachei um Correio para aquelle Principe, e 

voltei para Lucca, onde estou em maior segurança doque 

em Prato, que está em estado de insurreição. Naó sei o 

que ao Rey será permittido responder-me. Os Ministros 

Austriaco e Inglez lhe exprobram ser Francez, e particular

mente ser mui ligado com V. M. Os Revolucionários, qce 

agora governam Florença, asseveram altamente que o Rey 

de Napoies, está de intelligencia com os Francezes, e que 

engana os Italianos. Attribuem aos meos conselhos a in-

acçaõ das tropas Napolitanas, que os Alliados desejaram 

que marchassem contra o Vice Rey, no momento em que 

elle estava para ser atacado pelo General Bellegarde. O 

Rey está doente de pena. Agora conhece elle bem a 

situação em que está posto. He para mim mui difficil 

fazer-lhe chegar o meo conselho. Se elle tivesse em seo 

caracter tanta firmeza como tem boas qualidades em seo 

coração, seria mais forte na Itália doque a Coalizão. 

(Assignado) O Duque de O T R A N T O . 
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Extracto da Correspondência dos Cônsules. 

Carta do Cônsul em Ancona, (sem data, e que se sup
poem ser escripta de Lucca.) 

O Cônsul teve occasiaõ de ver o Rey de Napoies por mo
tivo de seos passaportes. O seguinte he a substancia da 
conversação que teve com elle. Só a necessidade, disse o 
Rey, me obrigou a unir-me com os Alliados; a grande ex
tençaõ das costas do meo reyno expunha-o a ser invadido 
pelos Inglezes. O seo poder marítimo, e a sua força em 
Itália saõ bem conhecidos. Quem havia de defender o 
meo reyno, se eu tivesse levado o meo exercito para lá do 
Po ? demais disso, ser-me-hia impossível fazello partir do 
reyno. Por uma parte, o meo povo estava descontente 
pela estagnação de commercio, que naõ lhe permittia rea
lizar o producto das terras ; seria fácil para o inimigo 
sujeitai Io, em único detrimento meo e da França. Por 
outra parte, a minha naçaó naõ ficaria satisfeita, se eu naó 
accedesse ás proposiçoens, que os Alliados me fizeram, de 
me indemnizarem pela Sicilia com os paizes áquem do P ó , 
que S. M. o Imperador dos Francezes tinha sido obrigado 
a renunciar pela força das circunstancias. Accrecentou, 
que a suas intençoens tanto eram puras sobre este ponto, 
que se hesitou, que o seo exercito nunca pelejaria contra 
os Francezes ; sempre se havia de lembrar, que elle mesmo 
era um Francez, e que nunca havia de esquecer-se do 
muito que devia a seo illustre cunhado. Desejava que o 
Cônsul permanecesse em Ancona, e continuasse no exercicio 
de suas funcçoens, assegurando-lhe, que a sua correspon
dência havia de ser livre, pois naõ estava em guerra com a 
França. O Cônsul naõ assentou que lhe cumpria por ob
jecçaõ alguma. 

Quando chegou a AnGona, as authoridades Napolitanas 
haviam abatido todas as armas Italianas. As armas Fran
cezas na Casa do Cônsul foram respeitadas. 

V O L . X I V . N o . 84. 4 jc 
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Volta, 20 de Fevereiro, de 1814. 
SENHOR ! Tenho a honra de vos dirigir uma conta do 

vosso exercito de Itália, ate o dia 18 deste mez. 

O Rey de Napoies, que se mostrara inclinado a marchar 
contra nos, e a ceder ás solicitaçoens dos Austríacos, parou, 
logo que foi sabedor das ultimas victorias de V. M. dos 
dias 10, 11, e 12. Ate a noite de antes-de-hontem naõ 
tinha elle ainda recebido a ratificação do seu tractado. 
Portanto, espero que elle naõ haverá de accrescentar ás 
injustiças, de que se tem feito culpado para com V. M., 
fazer fogo sobre as vossas tropas. 

Sou com respeito, Senhor, &c. 

(Assignado) EUGÊNIO NAPOLEAÕ. 

Ao Rey de Nápoles. 

Naõ vos digo nada do meu desagrado pelo vosso com
portamento, que tem sido diametralmente opposto ao vosso 
dever. Isso, porem, he nascido da fraqueza da vossa 
natureza. Sois bom soldado no campo da batalha, porem, 
exceptuando lá, naõ tendes vigor nem character. Tomai 
partido de um acto de traição, que so attribuo a medo, 
em ordem a servir-me por boa intelligencia. Conto com-
vosco, com a vossa contrição, com as vossas promessas. 
Se assim naõ fizerdes, lembrai-vos que vos haveis de arre
pender. Eu supponho que vos naõ sois daquelles, que 
imaginam que o leaõ está morto, e que se lhe pode mijar 
em cima. Se taes saó os vossos cálculos, saõ errados. 
Hontem destrui os Austríacos, e vou no seguimento dos 
restos de suas columnas. Deixai-me ganhar outra victo
ria similhante e entaõ vereis que os meus negócios naõ 
estaõ tam desesperados, como vos haveis deixado capa
citar. 

Tendes-me feito quanto mal podieis, depois da vossa 

partida de Wilna, porem naõ fallaremos mais nisso. O 
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titulo de Rey deo-vos volta ao miolo. Se desejais perser-
vallo, portai-vos bem, e sustentai a vossa palavra. 

5 de Março. 
SENHOR, MEU IRMAÕ ! Ja vos communiquei a minha 

opinião do vosso comportamento. A minha situação tem-
vos posto fora de vos; os meus revezes tem-vos comple
tamente dado volta ao miolo. Tendes chamado para aopé 
de vos homens, que odiam França, e que desejam arruinar-
vos. Já em outra occasiaõ vos dei bons conselhos. O que 
me escreveis he ás avessas do que obrais. Estou, com
tudo, para ver do modo porque vos comportais em An
cona, se ainda o vosso coração he Francez, e se he so á 
necessidade que cedeis. Escrevo ao meu Ministro da 
Repartição da Guerra, em ordem a pôllo sem cuidado, em 
respeito ao vosso comportamento. Lembrai-vos que o 
vosso reyno, que tanto sangue e trabalhos custou á França, 
he vosso unicamente para beneficio dos que vo-lo-deram. 
He desnecessário mandar-me resposta, uma vez que naÕ 
tenhais alguma cousa de importância para me communi
car. Lembrai-vos que vos fiz Rey somente para o inte
resse do meu systema. NaÕ vos enganeis a vos mesmo. Se 
deixardes de ser Francez sereis nada para commigo. Con
tinuai a corresponder-vos com o Rey, e tende cuidado em 
que as vossas cartas naõ sejam interceptadas. 

PAIZES BAIXOS. 

Memorial apresentado a El Rey em nome do Povo. 

SENHOR ! Damos a V. M. os agradecimentos pela 
communicaçaõ do que se tem passado no Congresso. 
Soubemos com particular satisfacçaõ, que o estado da 
nossa pátria está fundado sobre alicerces mais firmes do 
que nunca, e que o nosso amado Principe tSoberano foi 
convidado pelo desejo de toda a Europa, para assumir a 
dignidade Real. 

4 K 2 
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De todo o coração damos a V . M. os parabéns por este 
novo lustre para a vossa pessoa e para a Casa de Orange ; 
e entendemos que o lustre deste povo, entre o qual V. M. 
nasceo, naó pode deixar de receber accrescimo do aug
mentado respeito de seu chefe. 

O povo dos Paizes Baixos, na formação da sua consti
tuição, naõ fez mençaõ do titulo do Principe Soberano, 
sabendo muito bem que qualquer resolução sobre aquelle 
objecto, dependia mais da convenção das Potências, do que 
da sua decisaõ; mas era mesmo entaõ o desejo e espe
rança de todos os verdadeiros naturaes dos Paizes Baixos, 
que, quando elles, para o bem geral, revestiram V. M. 
com a dignidade suprema, houvesse também de tomar 
o seu lugar entre as testas coroadas da Europa. 

A uniaõ de todos os naturaes dos Paizes Baixos he um 
daquelles acontecimentos notáveis, com que commecou esta 
nova era. E naõ teve lugar meramente por amor de nos, 
mas he uma conseqüência da convicção de todas as potên
cias, de que a balança da Europa requer o fortalecimento 
do nosso paiz. 

No meio tempo, por virtude da manutenção daquella 
balança, he para nos mui saudável esta uniaõ. Nos sub
sistimos simplesmente em conseqüência daquella balança 
politica : nossos antepassados ajudaram a mantella á custa 
de seu sangue e seu dinheiro ; e quando finalmente veio a 
desmanchar-se, provamos os amargosos fructos daquella 
oppressaõ, de que elles souberam proteger-se. Um dos 
meios mais efficazes, que tiveram em suas maõs, assim 
para proteger a nossa independência, como aquella ba
lança politica, foram aquelles mesmos habitantes dos Paizes 
Baixos com quem agora estamos unidos. 

Guilherme I. desejou lançar os fundamentos da inde
pendência de todos, e vio com magoa a separação de 
alguns delles. O Principe Maurício ainda teve esperança 
de reunir aquelles separados, e declarou a seus Deputados 
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que a religião naõ seria embaraço. Depois que elles 
pareceram irrevocavelmente perdidos, commeçaram os 
nossos maiores homens de estado a olhallos como uma 
espécie de baluarte avançado, que so poderia ser deixado 
nas maõs de nossos amigos. Disto saõ testemunha as 
guerras, que durante século e meio foram movidas de
baixo de Guilherme III. Joaõ Guilherme Friso, e de V. M. 
mesmo, e de vosso irmaõ o Principe Frederico, e que naõ 
tinham outro objecto. Este baluarte, que faltava, está, com
tudo, agora res taurado; e os naturaes dos Paizes Baixos 
tornaram outravez a ser, como no tempo de Carlos V . 
uma monarchia debaixo de um Rey Hollandez ; e todas 
as partes deste dillatado estado podem agora, mais do que 
nunca, dar auxilio umas ás outras. A nossa independên
cia está por conseqüência mais bem assegurada doque 
mesmo Guilherme III . poderia lisonjear-se de que viria 
a ser. 

Debaixo da protecçaõ desta independência, temos 
segura a tranquilla disfructaçaõ de nossa liberdade, de 
nossa propriedade, e dos fructos de nossa industria; e 
entre todas as vantagens, que agora possuímos, esta da in
dependência he a principal, e a mais importante, porquanto 
sem ella as outras naÕ podiam subsistir. 

Sim esta firme independência no coração do estado, as 
nossas outras possessoens em outras partes do mundo, viri
am a ser preza fácil da potência que nos subjugasse, ou de 
seus inimigos, como temos visto em nossos dias. Pela 
sustentação da nossa independência na Europa, permane
cemos durante dois séculos de posse do nosso commercio 
e colônias. Mais de uma vez, por meio dos nossos 
maiores esforços, repellimos o inimigo das nossas fron
teiras, ou o arrojamos de nossos territórios; porem nunca 
perdemos o nosso quinhão no dominio dos mares. 

Nossos sábios antepassados, guiados pelos Principes de 
Orange, conseguiram isto por meio de uma selecçaõ de 
alliados entre as potências da Europa, e a sua bem estreada 
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politica está agora regenerada. Participamos, na livre 
navegação de todos os mares ; nossos irmaõs novos, de
pois de uma longa privação, haõ de gozar corr.nosco o seu 
qu inhão; e a prosperidade geral, que j á daqui se pode 
prever, ha de dobrar a nossa força, e a nossa própria de
feza. Ha bem pouco que naõ podíamos pensar, que tam 
cedo teríamos uma opportunidade de provar os nossos 
meios de defeza. 

A paz geral promette á nossa pátria aquelles fructos da 
industria, que costumavam, em tempos de paz, introduzir 
grande prosperidade entre nos. 

O estabelecimento de um bom governo, assente sobre 
as antigas leys e usos nacionaes, e o resultado da experi
ência de muitos séculos, promettia-nos tranquillidade in
terna, e capacidade para todas as empresas necessárias. 
A sabia administração de V. M., que tem unido todos os 
partidos e persuasoens, tem-nos inspirado a esperança de 
que em respeito a medidas internas naõ haverá partidos 
para o futuro, nem se notará differença de sentimento. 

Se, comtudo, os acontecimentos recentes em um reyno 
vizinho, de que V. M. fez menção, trouxerem outra vez a 
tocha da guerra aos nossos confins, entaõ, a força unida 
deste novo estado, ha de, nas maõs de V. M., servir para 
manter intacta a nossa independência. 

Que penhores naõ temos nos no passado do que o Go
verno de V . M. virá a acabar para o futuro ? As antigas 
virtudes Hollandezas, discrição, ordem, e frugalidade, que 
V . M. possue no alto grão, haõ de ser cultivadas pelo 
vosso exemplo. V . M. naõ so colhe os fructos do heroís
mo e politica de vossos grandes antepassados, porem mar
cha para diante com passo firme, pelo renovado caminho 
abei to por elles. Estamos aqui sentados no meio dos 
seus veneraveis retratos, que parecem que estaõ olhando 
com satisfacçaõ para o seu afortunado descendente, que, 
apoiado por meios mais poderosos, da mesma forma que 
elles combateram e trabalharam pela liberdade deste 
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estado e da Furopa, ha de fazer ver as mesmas inestimá
veis partes, e pôr na Casa de Orange uma coroa ainda 
mais brilhante doque a Real. V . M. manifestamente goza 
as mesmas bençaõs do Ceo que elles, em vossas em prezas : 
e a vossa curta administração tem sido j á assignallada por 
uma serie de prodígios, de que raramente se poderão 
achar exemplos ha historia do nosso paiz. Uma insur
reição voluntária, soccorros trazidos de todos os lados, a 
soberania estabelecida na Casa de Orange , a constituição 
feita e adoptada, nossos mais acerrimos inimigos tornados 
cm amigos, todas as fortalezas, e postos evacuados por 
paz assignada, e ultimamente todos estes benefícios con
firmados pela garantia de toda a Europa. Quem naõ 
percebe em tudo isto a maõ evidente do Todo Poderoso ? 

Continuai pois, Senhor, com a bençam Divina ; prose-
gui em vossa illustre e virtuosa carreira ; rodeado por 
uma terna consorte, excellente em heroísmo e amáveis 
virtudes, por uma mãy sagaz e de sublimes espíritos, por 
uma amante irmaá e filha, por valorosos filhos, vossas e 
nossas esperanças—prosegui, applaudido por todas as 
naçoens, apoiado vigorosamente pelo vosso povo, cujos 
coraçoens se unem todos em um sentimento, que suas 
boccas em uma so voz pronunciam—Viva o R e y ! 

CONGRESSO E M VIENNA 

Copia de uma Carta do Principe Talleyrand. ao Lord 

Visconde Castlereagh, datada de Vienna, 15 de Dezem

bro, de 1814. 

M Y LORD ! Vos desejais que eu vos dé a saber o modo 

porque assento que o negocio de Napoies devera ser de

terminado no Congresso ; porque, como ha necessidade de 

o decidir, he um ponto sobre que naõ devera haver um 

momento de incerteza, em quem se entende como vos. 

Seria para sempre motivo de reproche, e direi mesmo, su-
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jeito eterno de vergonha se, sendo contestado o direito de 
soberania sobre um antigo e bello reyno, como o de Nápo
les, a Europa juncta pela primeira vez, (e talvez pela ul
tima) em Congresso Geral, deixasse indicisa uma questão 
desta natureza, e sanccionando em certo gráo a usurpaçaõ 
por seo silencio, desse fundamento á opinião, de que a 
força he a única fonte de direito. Ao mesmo tempo naõ 
tenho de vos convencer do direito de Fernando IV. A In
glaterra nunca cessou de o reconhecer. Na guerra, em 
que elle perdeo Napoies, era Inglaterra sua alliada ; conti
nuou-o a ser depois, e he-o ainda. Inglaterra nunca re-
conheceo o titulo, que assume a pessoa, que agora governa 
em Napoies, nem os direitos que este titulo lhe suppoem ; 
portanto, em concorrer para assegurar os direitos de Fer
nando IV. o que a Inglaterra tem para fazer he cous mui 
simplez, que he declarar em Congresso, que sempre reco-
nheceo que Fernando IV. he o legitimo Soberano do Rey
no de Napoies. 

Talvez a Inglaterra, ategora alliada de Fernando IV. de
seje continuallo a ser. Talvez possajulgarquea sua honra 
pede que ella, sendo necessário, o ajude com suas forças 
a tornar a ganhar a Coroa de que o tem reconhecido por 
Soberano—porem isso naó he uma obrigação, que deve se
guir-se de um puro e simplez reconhecimento dos direitos 
deste Principe; porque, o reconhecimento de um direito 
naÕ traz comsigo de necessidade alguma outra obrigação, 
doque a de nada fazer, que possa ser contrario a tal direito ; 
e a de naõ apoiar alguma pertensaó, que se possa levan
tar contra elle. Naõ traz comsigo a obrigação de pelejar 
em sua defeza. 

Pode ser que eu me engane; porem parece muitíssimo 
provável, que uma franca e unanime declaração das Potên
cias da Europa, e a certeza da pessoa que actualmente go
verna em Napoies, de que naõ havia de ser apoiado por 
alguma, havia de fazer desnecessário o emprego de força; 
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porem se acontecesse o contrario, bastariam para ajudar o 

Rey Fernando aquelles de seos alliados, que julgassem pró

prio dar-lhe auxilio. 

Receia-se que, neste caso, tornasse a guerra a espalhar-se 

para fora dos limites do reyno de Napoies, e que a tran

quillidade da Itália tornasse á ser interrumpida? Receia-se 

que tropas estrangeiras tornassem a atravessar a Itália ? 

Estes receios podem ser obviados, estipulando-se, que o 

Reyno de Napoies naõ devera ser atacado pelo Continente 

da Itália. Sabe-se que a Áustria está empenhada com a 

pessoa que governa em Napoies, em lhe garantir que naõ 

será atacado por este lado ; e se, como nos haõ assegura

do, so se obrigou por isto, (como pode suppor-se que o 

Imperador dera a sua garantia contra os direitos d e u m 

Principe, que he ao mesmo tempo seo t io, e seo sogro, á 

possessão de um reyno, que perdeo em fazer causa com

mum com a Áustria) naÕ pode sentir embaraço em recon

ciliar com a justiça, e com os sentimentos naturaes de af-

fecto, os empenhos, em que circunstancias extraordinárias 

a fizeram entrar. 

Parece-me, portanto, que podemos a um e mesmo tem

po satisfazer todos os nossos deveres, e todos os nossos in

teresses, e todos os nossos contractos, por um artigo tal 

como o que se segue :—• 

" A Europa, unida em Congresso, reconhece S. M . 

Fernando IV. como Rey de Napoies. 

" T o d a s as potências contractam umas com outras de 

naõ favorecerem, nem apoiarem, directa ou indirecta-

mente, alguma pertensaõ contra os direitos, que lhe perten

cem neste t i tu lo ; porem as tropas, que as potências estran

geiras mandarem para a Itália, e os Alliados de sua dieta 

Magestade fizerem marchar para apoiar a sua causa, naõ 

podem atravessar a Itália." 

Persuado-me, My Lord, que V . E. tem a authoridade 

V O L , X I V . No . 84. 4 L 
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sufficiente para subscrever a semelhante cláusula, e que 
vos naõ tendes necessidade de authorizaçaõ mais espe
cial. 

Porem, se vos pensardes de outro modo, pesso-vos que 
requeirais esta authorizaçaõ sem demora, pois a vossa bon
dade me permitte que eu assim o faça. 

Deixai, &c. &c. 
(Assignado) O Principe de TALLEYRAND. 

Copia de uma Nota do Principe Metternich a Lord 
Castlereagh. 

O abaixo-assignado, Ministro de Estado da Repartição 
dos Negócios Estrangeiros, recebeo a Nota, em que S. E. o 
Lord Castlereagh, Principal Secretario de Estado de S. M. 
Britannica da Repartição dos Negócios Estrangeiros, in
quire, em nome de sua Corte, explicaçoens dos arranjos 
determinados em respeito ao Continente, e principalmente 
em respeito ás tres Potências principaes ; e também segu
ranças satisfactorias do que respeita os interesses, que estaõ 
especialmente confiados á honra e intervenção amigável da 
Gram Bretanha. Ao mesmo tempo recebeo um projecto 
de uma Convenção da parte de S. E. que declara os dese
jos do Governo da Gram Bretanha sobre estes últimos 
pontos. 

O abaixo-assignado, ao mesmo tempo que declara, que 
está prompto para dar, de concerto com os outros Gabi
netes Alliados, as mais francas explicaçoens sobre o pri
meiro objecto, apressa-se a participar a Lord Castlereagh, 
que havendo submettido o projecto da Convenção ao Im
perador, fôra por S. M. Imperial authorizado para accei
tar o incluso, e para fazer lavrar um acto preliminar de 
acceitaçaõ, o qual tem a honra de transmittir corn esta a S. 
E. e que será seguido, o mais cedo que for possivel. por 
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um instrumento preparado segundo as formulas usuaes. O 
abaixo-assignado tem a honra de ser, &c. 

DOCUMENTO SOBRE A L I G A DAS QUATRO P O T Ê N C I A S . 

Acto Preliminar de Accessaõ das Cortes de Áustria Rus-
sia, e Prússia, âs proposiçoens feitas por S. E. o Lord 
Visconde Castlereagh. 

Troyes, 15 de Fevereiro, de 1814. 
Sua Excellencia, o Lord Visconde Castlereagh, princi

pal Secretario de Estado de S. M. o Rey do Reyno Unido 
da Gram Bretanhn, tendo transmittido aos abaixo-assigna
dos o projecto de uma Convenção, de que o theor he o se
guinte :— 

Como as negociaçoens com o inimigo poderão ser ter
minadas, talvez, antes de se ter podido convir nos arranjos 
internos entre as Potências Alliadas ; e S. M. Britannica, 
naÕ considerando que deva, com justiça, fazer sacrifícios 
consideráveis de suas conquistas sobre a França, para o 
bem geral da Europa, sem ao menos ter certeza daquelles 
arranjos em o Continente, que mais directamente respei
tam seos interesses e sua honra; SS. MM. Imperiaes e 
Reaes, para darem a S. M. Britannica uma prova de sua 
gratidão pela constante e liberal ajuda, que ellas receberam 
de sua dieta Magestade, durante a continuação da guerra; 
e considerando os pedidos de S. M. Britannica justos em si 
mesmos, e igualmente conformes com os verdadeiros inte
resses da Europa, convém. 

1. Em que as Provincias Belgicas, até o Meuse, situa
das entre a antiga fronteira da França e aquelle rio, e 
igualmente o paiz situado para além daquelle rio, com
prehendido dentro de uma linha tirada desde o Meuse até 
Maestricht por Aix-la-Chapelle e Durer, até Cologne sobre 
o Rheno, seraõ cedidas ao Principe de Orange, como So
berano dos Paizes Baixos Unidos, para serem unidos para 
sempre como uma parte integrante da Hollanda. 

4 L 2 
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2. Etn que os outros territórios situados sobre a mar
gem esquerda do Rheno, se naÕ forem no todo ou em parte 
unidos á Hollanda, pelo menos dispor-se-ha delles de modo, 
que offereçam segurança e protecçaõ aquelle paiz, e ao 
norte de Alemanha ; em um ponto de vista militar ; e que 
naõ se fará arranjo a respeito delles, sem pleno e inteiro 
consentimento de S. M. Britannica. 

3. Em que se dará ao Rey de Sicilia, em logar do rey
no de Napoies, uma indemnizaçaõ liberal na Itália, cujas 
relaçoens e posição seraõ determinadas por assenso com
mum ; e cujo valor naõ será inferior ao daquella porçaõ a 
que S. M. tem direito, na escala de suas perdas, compara
das com as dos outros Soberanos, tendo direitos a indem
nizaçoens, e segundo os meios que as Potências Alliadas 
reservarem, para satisfazer aquellas pertensoens. 

4. Em que os vasos de guerra achados em algum dos 
portos, que, por virtude da conclusão da paz, forem cedi
dos aos Alliados, seraõ olhados e tractados como restos 
dos meios e trem da guerra, e naõ seraõ repostos á disposi
ção da França. 

E Sua Magestade Imperial Apostólica (S. M. I . o Im
perador da Russia, e S. M. o Rey de Prússia) tendo con-
vindo nos pedidos de S. M. Britannica, contidos nos qua
tro artigos precedentes, o abaixo-assignado Ministro de 
Estado, de Conferências, e da Repartição dos Negócios 
Estrangeiros, (o abaixo-assignado Secretario de Estado, e 
o abaixo-assignado Chanceller de Estado,) está encarrega
do e authorisado, em nome, e da parte de seo augusto 
Amo, para garantir a sua aceitação e execução pelo pre
sente acto, ate a Convenção, proposta e acceite, ser lavrada 
secundo as formulas do costume. 

Em virtude do que, o abaixo-assignado tem annexado 
ao presente acto a sua assignatura, e o sello de suas ar-

m a s > O P R Í N C I P E M E T T E R N I C H . 

Feita em Troyes, em 15 de Fevereiro, de 1814. 
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Nota dos Plenipotenciarios de Sua Magestade o Rey de 

Napoies a Lord Castlereagh. 

Vienna, 11 de Fevereiro, de 1815. 

Por uma nota de 31 de Outubro passado, os abaixo-

assignados, e Ministros Plenipotenciarios de S. M. o Rey 

de Napoies, communicaratn a S. E. My Lord Visconde 

Castlereagh, principal Secretario de Estado de S. M. Bri

tannica, da Repartição dos Negócios Estrangeiros, a pri

meira violação, da parte do Governo de Sicilia, da Con

venção de Armistício de 3 de Fevereiro, de 1814, em pro

hibir a admissão da bandeira Napolitana dentro dos portos 

de Sicilia, 

Naó obstante isto, a Corte de Sicilia continua a manter 

uma postura hostil para com o Governo Napolitano, e ve-

se que so espera pelo auxilio, que, se diz, lhe fôra promet-

tido pelas outras familias dos Bourbons, para fazer a guer

ra ao reyno de Napoies. S. M. o Rey de Napoies, fiel á 

Convenção de 3 de Fevreiro, nunca fez a menor provoçaÕ 

ao Rey de Sicilia, e naõ prohibio a admissão da bandeira 

Siciliana nos seos portos, senaõ depois da admissão da 

bandeira Napolitana ter sido prohibida nos portos de Sici

lia; declarando ao mesmo tempo que, tam de pressa esta 

medida fosse contramandada, a prohibiçaõ do Governo 

Napolitano cessaria da mesma forma. 

Sua Magestade Napolitana, determinada a naõ atraves

sar as vistas de S. M. Britannica, manifestadas a seos Ple

nipotenciarios, e por S. E. My Lord Castlereagh, naó quer 

atacar a Sicilia. Porem, de outro lado, naõ pode deixar 

de pedir ao Governo Inglez a mais positiva segurança de 

que ha de prevenir toda da empreza hostil da Corte de Si

cilia contra o reyno de Napoies. E certamente, o Go

verno Britannico he muito justo e liberal para pertender, 

que o Rey de Napoies se deixe ficar com os braços encru-

zados, em quanto a Corte de Sicilia se está preparando e 
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pondo em acçaÓ todos os meios de fazer a guerra contra 

elle. Demais, o Governo Britannico, tendo reconhecido, 

na Declaração feita pelo Ministério Inglez á Casa dos Com

muns, o empenho contractado de garantir o reyno de Ná

poles a S. M. o Rey Joaquim, naõ pode permittir que 

elle seja atacado sem destruir o effeito daquelle empenho . 

Portanto, com a vista de conciliar todos os interesses e 

todos os ajustes, os abaixo assignados rogam a S. E. My 

Lord Visconde Castlereagh, que tenha a bondade de indu

zir o seo Governo a interpor a sua poderosa mediação com 

a Corte de Sicilia, para a obrigar a observar as estipula

çoens da Convenção de 3 de Fevereiro, em respeito aquella 

Corte, e chamalla a taes relaçoens com a Corte de Napoies, 

que possam completamente pôr termo á renovação da 

guerra na Europa . 

Os abaixo-assignados valem-se desta occasiaõ para re

petir a S. E . My Lord Visconde Castlereagh a expressão 

da sua mui alta consideração. 

(Assignados) O Duque de C A M P O O H I A R O . 

O Principe de C A R I A T I . 

Copia de uma Nota entregada em Vienna, pelos Plenipo

tenciarios de S. M. o Rey de Napoies, ao Visconde Cas

tlereagh, datada de 23 de Dezembro, de 1814. 

Ao momento em que os Plenipotenciarios das Potências 

da Europa junetos em Vienna, em conseqüência do Trac

tado de Paris, de 30 de Mayo passado, estaõ occupados 

com os meios de consolidar o estado de paz, felizmente es

tabelecida na Europa pelos esforços da coaliçaõ, S. M. o 

Rey de Napoies, que fez parte delia, teria de o sentir 

muitíssimo se visse que se naõ confirmavam ao mesmo 

tempo, por um acto solemne, os empenhos e relaçoens de 

amizade e de commercio, que subsistem entre as duas Co-
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roas de Inglaterra e Napoies, com grandíssimo proveito de 
seos respectivos Estados e vassallos. 

Desde a sua accessaó ao Throno, S. M. o Rey de Ná
poles conheceo a importância e utilidade de uma intima 
uniaõ entre a sua Coroa e a da Gram Bretanha. E por 
isso, quando o Gabinette Austriaco lhe propoz, depois da 
batalha de Leipsig, assim em seo nome como da parte do 
Governo Britannico, unir-se ás Potências colleadas para o 
restabelecimento de uma paz geral na Europa, S. M. o 
Rey de Napoies naõ hesitou um so instante em ordenar ao 
seo Ministro Plenipotenciario juncto á Corte de Vienna, 
que entrasse em negociação com todos os Alliados para a 
sua accessaõ á coaliçaõ; e mostrou pelo modo menos 
equivoco o seo desejo de entrar em uma connexaõ com 
Inglaterra, revogando todas as tariffas Francezas e Decretos 
contrários ao commercio Britannico, por uma Ordenação 
de 11 de Novembro, de 1813; periodo em que a França 
ainda perservava toda a sua preponderância em Itália, e 
podia facilmente tirar vingança do reyno de Napoies. 

S. M. Napolitana mandou ao mosmo tempo o Marquez 
de St. Elie a Sicilia, para fazer saberá S. A. R. o Principe 
Regente de Inglaterra, por meio de S. E. Lord W. Ben
tinck, o seo desejo de concluir um Tractado com S. M. 
Britannica. Mr. de St. Elie estava authorizado para pas
sar a Inglaterra, e ia fumecido com os plenos poderes ne
cessários para negociar directamente com o Ministério In
glez. Porem esta missaõ naõ produzio effeito, pelas dif
ficuldades que lhe oppoz Lord W . Bentinck. Com tudo, 
isso naõ provou menos a vontade do Rey de Napoies de 
se ligar com a Inglaterra. 

No meio tempo, o gabinette Austriaco, conhecendo a 
grandíssima importância de prevenir a forte diversão, que 
em poder do Rey de Napoies estava fazer para a banda 
dos Alpes, unindo suas forças ás de França, enviou de 
Smalkalden um correio a Nápoles, com a declaração de que 
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a Áustria e a Inglaterra estavam promptas para assignar, 
junctamente com S. M. Napolitana um tractado de Aliian
ça, ao qual todas as potências alliadas haviam de acceder, 
e que para aquelle fim, Lord Aberdeen, Embaixador de 
Inglaterra juntto á Corte de Vienna. estava provido com 
os necessários plenos poderes de S. A. R. o Principe 
Regente, e também preparado com uma renuncia formal 
do Rey Fernando de Sicilia de suas pertensoens ao Reyno 
de Napoies. 

S. M. Napolitana despachou, pelo mesmo correio, plenos 
poderes ao seo Ministro Plenipotenciario juncto á Corte de 
Vienna, para assignar o tractado proposto pela Áustria 

junctamente com Inglaterra, 
Porem, poucos dias depois, em 30 de Dezembro, de 

1813, o General Austriaco, Conde Neiperg, chegou a 
Nápoles, com plenos poderes para concluir, e assignar o 
Trac tado de Aliiança entre as Cortes de Napoies e de 
Vienna. Observou-se a este Plenipotenciario, que a ten
çaõ do Rey de Napoies era concluir ao mesmo tempo a 
aliiança com a Áustria e com a Inglaterra, como lhe tinha 
sido proposto. Porem Mr. de Neiperg declarou, que o 
tractado, que lhe tinham confiado assignar, havia de ser 
commum á Inglaterra e a todas as potências alliadas, por 
estar contractado entre ellas, que o alliado de uma o seria 
também das mais ; e que, alem disto, estava encarregado 
de ordens do governo Inglez para Lord W . Bentinck, para 
o fim de parar com as hostilidades da parte da Gram Bre
tanha contra o reyno de Napoies. 

S. M. o Rey de Napoies, socegado com esta declaração, 
e desejando cumprir com o desejo da-* Potências alliadas, 
de commeçar, o mais cedo que fosse possivel, operaçoens 
militares na Itália, decidio assignar um Trac tado de Alii
ança com a .'\ustria, em II de Janeiro, de 1814, pelo 
qual aquella potência, garantindo-lhe a Soberania do 
Reyno de Napoies, se obrigava a procurar lhe a mesma 
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garantia de Inglaterra, e de todas as outras Potências 
alliadas, e a assegurar a S. M. Napolitana um augmmto 
de território, que pudesse dar ao seo reyno uma boa fron
teira militar. 

O tractado foi communicado pelo Conde Neiperg a 
S. E. Lord Bentinck, Ministro Plenipotenciario, e Ceneral-
commandante das forças de S. M- Britannica no Mediter
râneo, o qual veio a Napoies e assignou, em 3 de Fevreiro, 
de 1814, uma Convenção de Armistício com o Ministro da 
Repartição dos Negócios Estrangeiros de S. M. o Rey de 
Napoies. 

Por esta convenção naõ se estipulou meramente um ar
mistício, porem o equivalente de um estado de paz, porque, 
naõ so se ajustou que haveria completa cessação de hostili
dades entre as duas potências, mas também se declarou, 
que todos os seos portos seriam abertos ao commercio e 
bandeira das duas Naçoens, de sorte que a Inglaterra po
sitivamente reconlieceo o governo e bandeira de Napoies. 
Estipulou-se, alem disto, que se concertaria, entre os 
Generaes dos exércitos Austríacos, Inglezes, e Napolitanos, 
um plano de operaçoens, segundo o qual, estes exércitos 
unidos para a mesma causa, haveriam de obrar em Itália ; 
condição que estabelecia uma verdadeira aliiança entre a 
Inglaterra e o Reyno de Napoies; e aquella aliiança de 
facto existio, por quanto, as tropas lnglezas pelejaram 
com as tropas Napolitanas debaixo das ordens do Rey ; os 
Generaes Inglezes concertavam suas operaçoens com S. M. 
Napolitana, a quem S. E. Lord Castlereagh mesmo offere
ceo quinze mil espingardas do seo governo, sendo-lhe 
pedidas pelo Plenipotenciario Napolitano, acreditado juncto 
as Potências Alliadas. 

S. M. o Rey de Napoies tinba j á feito avançar o seo ex
ercito, para dentro dos territórios do Império Francez, e do 
Reyno de Itália ; tinha posto cerco ao Forte St. Ange, e 
ás praças de Ancona e Civita Vecchia, e tinha forçado o 
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Vice-Rey, ameaçando sua retaguarda, a abandonar a linha 
do Adige, e a retirar-se para além do Mincio, quando 
soube, por um officio do Gabinette Austriaco, que o Trac
tado de 11 de Janeiro naõ tinha sido ratificado, porque, 
S. E. Lord Castlereagh tendo-o examinado, havia escripto 
notas sobre elle com sua própria maõ, e suggerido mudan
ças, em ordem a pôllo tal, que a Inglaterra naõ pudesse ter 
difficuldade em o acceitar ; de sorte que, se S. M. Napoli
tana acceitasse o tractado com as modificacoens feitas em 
commum com a Inglaterra, aquella potência haveria também 
de o acceitar. 

A concurrencia de Inglaterra no tractado, da forma que 
ultimamente fôra feito, foi confirmada por uma nota dos 
Plenipotenciarios Austríacos, de 10 de Fevreiro, e por um 
officio de S. E. Lord Castlereagh a Lord Bentinck, datado 
de Basilea, em 22 de Janeiro, pelo qual lhe ordenava, em 
conseqüência da conclusão do Tractado de Aliiança entre 
as Cortes de Vienna e Napoies, de intelligencia com In

glaterra, que parasse com as hostilidades contra o reyno 
de Napoies da parte da Gram Bretanha, e que tomasse as 
medidas próprias para fazer com que a Corte de Sicilia 
fizesse o mesmo. 

Ainda que o Rey de Napoies tinha razaõ para se admi
rar deste imprevisto e desusado incidente, com tudo, 
acceitou todas as modificacoens propostas por S. E. Lord 
Castlereagh, em respeito aos seos empenhos com a Corte 
de Sicilia, e ratificou o tractado com a segurança de que a 
Inglaterra havia de acceder a elle por conseguinte ; porque 
sem isso, S. M. Napolitana porder-se-hia dispensar de ac
ceitar as modificacoens propostas pelo Ministro Inglez, em 
que a Áustria naõ tinha algum interesse directo. 

O Rey> contando entaõ com a accessaõ de Inglaterra ao 
seo tractado com a Áustria, continuou as suas operaçoens 
militares. As tropas Napolitanas, unidas com as lnglezas 
e Austríacas, mostraram o mais brilhante valor em varias 
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acçoens, das quaes as particularidades saÕ mui bem sabi
das para se escusar repetillas aqui. Basta dizer, que o 
Marechal Conde Bellegarde e Lord W. Bentinck, man
daram por amor dellas cumprimentar o Rey, o qual em 
varias occasioens exposéra sua pessoa pela causa da coa
liçaõ. 

Durante o curso desta campanha, que foi terminada 
pelo armistício concluído entre o Vice-rey e os Alliados 
em Itália, no mesmo momento em que o exercito Napoli
tano ia marchando para forçar Placencía, depois de ter 
tomado posse de Modena, Regio, Guastalla, e Parma ; 
S. M. o Rey de Napoies tinha recebido uma carta autho-
graphica de S. M. o Imperador de Áustria, a qual ratifi
cava o Tractado de 11 de Janeiro ; porem tinha sido in
formado, ao mesmo tempo, de que a promettida accessaõ 
de Inglaterra naõ tinha tido logar, porque S. Ex*. Lord 
Castlereagh estava com desejo de differir a assignatura de 
um Tractado Definitivo entre a Gram Bretanha e o Reyno 
de Napoies, em ordem a achar meio de o submetter ao 
conhecimento do Parlamento Britannico, junctamente 
com alguns arranjos convencionados com o Rey de Sicilia. 
Comtudo, S. Ex\ declarou verbalmente ao Plenipoten
ciario Napolitano, accreditado juncto as Potências Allia
das, que, se o Governo Britannico naõ podia aquelle 
momento proceder á conclusão de um Tractado com o 
Rey de Napoies, por sentimentos de delicadeza para com 
a Corte de Sicilia, S. M. podia pôr sufficiente confiança 
na fidelidade de Inglaterra, e na palavra de um Ministro 
Inglez, e naõ duvidar que o Governo Inglez havia de 
apressar-se a concluir um Tractado, tam depressa como o 
pudesse fazer, sem violar os empenhos contrahidos com a 
Corte de Sicilia. S. Ex1. Lord Castlereagh, accrescentou, 
que o Ministro Britannico tinha determinado concluir um 
armistício com o Rey de Napoies, porque tinha poderes 
para o fazer; que o Governo Inglez tinha prestado o seu 
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consentimento aos empenhos contrahidos pela Áustria com 
S. M. Napolitana, e que elle tinha ao mesmo tempo feito 
representaçoens fortes para obter do R e y Fernando de 
Sicilia a renuncia de suas pertensoens ao Reyno de Ná
poles ; porem que, se elle naõ quizesse renunciar ou re
ceber compensação, S. M. Napolitana naõ tinha necessi
dade por amor disso de recear nada de Inglaterra, porque 
era bastante para aquella potência, ter feito os seus maiores 
esforços em procurar uma compensação para a Corte de 
Sicilia. Finalmente, S. Ex1 . concluio dizendo, que o Rey 
de Napoies devia estar convencido de que , se o Governo 
Britannico naõ tivesse consentido em reconhecer a dynas
tia, que actualmente reynava em Napoies, ter-se-hia op
posto aos empenhos contrahidos pela Áustria com o Rey 
de Napoies ; ou que ao menos haveria protestado contra 
elles; mas, pelo contrario, tendo o Governo Inglez sido 
perguntado pelos Alliados se concorria na aliiança com 
S. M. Napolitana, respondera pela affirmativa. 

Para dar mais authenticidade a estas Declaraçoens ver-
baes, e para que o Rey de Napoies naõ ficasse sem uma 
garantia formal das disposiçoens do Governo Britannico a 
respeito de elle, S. Ex1 . Lord Castlereagh transmittio, por 
meio de Lord W . Bentinck, ao Ministro da Repartição 
dos Negócios Estrangeiros de S. M. Napolitana, uma 
nota official, com data de 1 de Abril, de 1814, em a qual 
declara, que o Governo Inglez assegurava ao Rey de Ná
poles a sua adherencia ao Trac tado estipulado entre elle 
e a Áustria; que consentia no augmento de território, que 
lhe fora promettido debaixo do titulo de indemnizaçaõ; e 
que , se o Governo Britannico naõ assignava immediata
mente um Trac tado particular com S. M. Napolitana, que 
era somente por sentimentos de delicadeza, que o obriga
vam a ajunctar uma tal negociação com a de uma indem
nizaçaõ para o Rey Fernando de Sicilia. 

S. Ex1 . Lord Castlereagh mandou também um officio a 
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Lord W . Bentinck, datado de Dijon, 3 de Abril, pelo 
qual encarregava aquelle Ministro de desapprovar, em 
nome do Governo Britannico, uma Proclamaçaõ da Corte 
de Sicilia, circulada pelas tropas Sicilianas, que haviam 
desembarcado em Liorne, tendente a proclamar suas per-
tensoens ao reyno de Napoies, declarava ao mesmo tempo, 

que a tençaõ do Governo Inglez era ajunctar ao seu Trac
tado com o Rey de Napoies, um arranjo de indemni
zaçaõ para o Rey Fernando de Sicilia; porem que , se o 
Governo Siciliano desejasse atravessar as suas vistas, o 
Governo Inglez, havendo admittido, pelo seo armistício, 
os principios do Tractado concluído entre as Cortes de Ná
poles e de Vienna, julgar-se-hia desobrigado de toda con
descendência para com a Corte de Sicilia, e ver-se-hia 
mesmo forçado a fazer immediatamente o tractado com o 
Rey de Napoies. 

Todavia esta intimaçaõ naõ produzio o effeito que o 

Governo Britannico devera esperar delia; po i sa Corte 

de Sicilia tem mostrado incessantemente a mais forte op-

siçaõ aquellas vistas, protestando mesmo formalmente con

tra toda proposição de indemnizaçaõ de sorte que o caso 

mencionado no officio de Lord Castlereagh tem-se de facto 

realizado. 

S. M. o Rey de Napoies tinha também para considerar 

como uma prova da adherencia de Inglaterra ao seo Trac

tado com a Áustria, de 11 de Janeiro, o convite que lhe 

foi feito pelo orgam do Gabinette de Vienna, para acceder 

á aliiança concluída, em o 1 de Março, em Chaumont, 

entre as quatro principaes Potências Alliadas. 

E mesmo, o artigo 14 daquelle acto diz, que os Tracta
dos, concluídos entre as quatro potências contractantes, naõ 
deveram prejudicar aos empenhos, que ellas pudessem ha
ver contrahido para com outros Estados, nem impedillas de 
os formar com outras potências, com as vistas de consegui
rem o mesmo benéfico resultado, logo he bem evidente, que 
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o Tractado, de 11 de Janeiro, existente ent re as Cortes de 
Napoies e de Vienna, que era bem sabido aquelle periodo 
de 1 de Março, tendo sido estipulado com o consentimento 
d s outras tres Potências Alliadas, e especialmente da In
glaterra, he comprehendido na garantia do artigo acima 
mencionado. 

De facto, as Potências Alliadas nunca questionaram a 
validez dos empenhos contrahidos entre a Áustria e o Rey 
de Napoies ; e he bem sabido, que, quando os Plenipoten
ciarios Francezes apresentaram, nas conferências em Cha-
tillon, um contra-projecto do ultimatum dos Alliados, em 
que a França pertendia dispor de quasi toda a Itália, os 
Plenipotenciarios das Potências Alliadas responderam-lhes, 
que naõ pertencia á França intrometter-se nos negócios de 
Itália, cuja sorte estava j á fixada, conforme a intelligen
cia e os empenhos contrahidos pelas Potências Alliadas. 

A vista destas estipulaçoens e destas promessas solemnes, 
seria injurioso para o nobre e generoso caracter de S. A .R. 
o Principe Regente de Inglaterra, a para a sinceridade de 
seos Ministros e da Naçaõ Ingleza, suppôr que as disposi
çoens do Governo Inglez, para com o Rey de Napoies, po
deriam ter soffrido mudança sem a menor provocação da 
parte do Governo Napolitano, somente pela razaõ, de que 
o objecto que o induzira a buscar a aliiança do Rey de 
Napoies j á está conseguido. 

S. M. o Rey de Napoies foi muito útil á coaliçaõ em 
geral, em se separar da França, em o momento em que 
podia unir suas tropas ao exercito Francez de Itália, e 
manobrar sobre a retaguarda do Exercito Alliado.— Tam
bém o foi pelas suas operaçoens directas, que asseguraram 
toda a Itália á coaliçaõ ; e ainda o foi mais para a Ingla
terra, dando-lhe occasiaõ, pela aliiança com ella, para tra
zer as suas tropas de Sicilia, e empregallas utilmente na 
expedição de Gênova, e mesmo na America, sem esta alii
ança lhe custar o menor subsidio ; tendo S. M. Napolitana, 
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com seos próprios meios, conquistado todos os territórios 
da Itália do Sul, os quaes immediatamente restituio a seos 
antigos Soberanos, retendo unicamente uma pequena parte 
do território conquistado ao antigo reyno de Itália, desti
nada pelos mesmos Soberanos Alliados para a indemnizaçaõ 
estipulada a favor da sua Coroa, pelo Tractado de 11 de 
Janeiro passado. 

Por outro lado, que alliado podia Inglaterra haver mais 
seguro, mais útil, e mais sinceramente unido doque o Rey 
Joaquim, j á por gratidão, j á pelo seo systema politico, ou, 
de facto, pelas vantagens commerciaes, que elle offerece á 
naçaÕ Ingleza ? 

He mui evidente que a Soberania da Familia dos Bour
bons no Throno de Napoies, em nenhum ponto de vista 
pode ser conveniente á Inglaterra. O Governo Britan
nico naó deverá esquecer-se de que em 1162, se vira obri
gado a mandar uma esquadra a Napoies, para obrigar o 
Rey Carlos III. a naõ acceder ao Compacto de Familia, 
se o reyno de Napoies houvesse de passar ao dominio dos 
Bourbons. Nem devera Inglaterra esquecer-se do recente 
comportamento da Corte de Sicilia para com o Governo e 
naçaõ Britannica, comparado com a protecçaõ, especial 
favor, e attençaõ particular, que o commercio e vassallos 
Inglezes gozam no reyno de Napoies, e igualmente as con
veniências de toda sorte que as tropas de S. M. Britannica, 
estacionadas nas Ilhas Ionias, recebem cada dia da ami
zade do Governo Napolitano. 

Portanto, as leys da honra, e os verdadeiros interesses da 
Gram Bretanha concorrem igualmente para demonstrar o 
dever e a utilidade de uma intima uniaÕ entre ella e S. M . 
Napolitana. 

Em conseqüência destas consideraçoens, os abaixo-
assignados, Ministros Plenipotenciarios de S. M. o Rey de 
Napoies, rogam a S. E . Lord Castlereagh, Secretario de 
S. M. Britannica, da Repartição dos Negócios Estrangeiros, 
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que tenha a bondade de proceder á prompta conclusão de 
um Trac tado Definitivo de Paz entre as duas Coroas, que 
possa fixar para sempre as suas relaçoens politicas, e os 
seos interesses commerciaes, mais especialmente pela In
glaterra nunca ter, por algum acto, garantido o reyno de 
Napoies ao Rey Fernando, ao mesmo tempo que de facto 
o tem garantido ao Rey Joaquim pela sua adherencia ao 
Tractado de 11 de Janeiro, existente entre as Cortes de 
Napoies e Vienna. 

S. M. Napolitana também se lisonjea de que o Governo 
Britannico, animado com o nobre e generoso desejo de ex
tinguir na Europa todo ogermededissençoens , ha de, com 
sua sabedoria, fazer por achar meios de poder arranjar 
melhor intelligencia entre as Cortes de Napoies e Sicilia, 
estando S. M. Napolitana prompto para concorrer para os 
arranjos, que houverem de ser propostos, para se procurar 
para a Corte de Sicilia uma indemnizaçaõ sufficiente dos 
Estados, que estaõ provisionalmente occupados, e naõ des
tinados nem promettidos, e por isso á disposição do Con
gresso, para os arranjos que devem completar a pacifica
ção Europea. 

Os abaixo-assignados tem a honra de informar S. E. 
Lord Castlereagh, de que dirigiram uma duplicata da pre
sente nota a S. A. o Pr incipe Metternich, Ministro de 
Estado, de Conferências, e dos Negócios Estrangeiros de 
S. M. o Imperador da Áustria, em ordem a que o Gabi
nette de Vienna possa dar os passos análogos ao segundo 
Artigo Secreto do Trac tado de Aliiança, de 11 de Janeiro, 
de 1814. 

E tomam esta occasiaõ de repetir a S. E. Lord Castle
reagh as seguranças da sua mui alta consideração. 

(Assignados) O Duque de CAMPOCHIARO. 

O Principe de C A R I A T I . 
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I N G L A T E R R A . 

Tractado entre S. Jll. Britannica, e S. J\I. o Imperador 

de todas as Russias, assignado em Vienna aos 25 de 

Março de 1815; e apresentado ao Parlamento aos 22 
de Mayo 1815. 

Em nome da Sanctissima e Indivisível Trindade. 

Sua Magestade El Rey do Reyno Unido da Gram Bre

tanha e Irlanda, e S. M. o Imperador de Todas as Russias, 

tendo tomado em connsideraçaõ, as conseqüências, que a 

invasão da França por Napoleaõ Bonaparte, e a actual 

situação daquelle reyno, podem produzir a respeito da 

segurança da Europa; tem resolvido, de commum accordo 

com S. M. o Imperador de Áustria, Rey de Hungria e 

Bohemia, e S. M. o Rey de Prússia, applicar a esta 

importante circumstancia os principios consagrados pelo 

tractado de Chaumont. 

Em conseqüência conviéram renovar, por um tractado 

solemne, assignado separadamente por cada uma das quatro 

Potências, com cada uma das outras tres, o ajuste de pre

servar, contra qualquer ataque, a ordem de cousas taõ 

felizmente estabelecida na Europa, e determinar os meios 

mais efficazes de dar execução a este ajuste, assim como 

de lhe dar toda a extençaõ, que, nas circumstancias pre

sentes, ellas taõ imperiosamente exigem. 

Para este effeito, S. M. o Rey do Reyno Unido da 

Gram Bretanha e Irlanda tem nomeado, para discutir, con

cluir, e assignar as condiçoens do presente tractado com 

S. M. o Imperador de Todas as Russias, o Sieur Arthuro 

Wellesley, Duque, Marquez e Conde de Wellington, 

Marquez Douro , Visconde Wellington de Talavera e de 

Wellington, e Baraõ Douro de Wellington, P a r d o Parla

mento do Reyno Unido de Gram Bretanha e Irlanda, um 

dos do Conselho Privado de S. M. Britannica, Feld-

Marechal de seus exércitos, Coronel do Regimento Real 

das Guardas de Cavallo, Cavalleiro da Nobilisima Ordem 
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da Janete ir a, e Gram-cruz da Honradíssima Ordens 
Militar do Banho; Duque de Ciudad Rodrigo, Grande 
de Hespanha da Primeira Classe, Duque de Vittoria, 
Marquez de Torres Vedras e Conde do Viraeiro em Por
tugal, Cavalleito da Illustrissima Ordem do Tosaõ d'Ouro 
de Hespanha, da Ordem Militar de S. Fernando, Gram-
Cruz da Ordem Militar Imperial de Maria Thereza, da 
Ordem Imperial Russiana de S. George, da Ordem Por
tugueza da Torre e Espada, da Ordem Sueca da Espada ; 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciario de S. M. 
Britannica juncto a S. M. Christianissima, e seu Primeiro 
Plenipotenciario no Congresso de Vienna : 

E S. M. o Imperador de todas as Russias, havendo no 
meado de sua parte, o Sieur André Conde Rasumoffsky, 
seu Conselheiro Privado Actual, Cavalheiro das Ordens 
de Sancto André, de S. Alexandre Newsky, Gram-Cruz 
da de S. Wolodinuir da Primeira Classe; e o Sieur 
Carlos Roberto Conde de Nesselrode, seu Conselheiro Pri-
rado, Camarista Actual, Secretario de Estado, Cavalheiro 
da Ordem de S. Alexandre Newsky, Gram-Cruz da de 
S. Wolodimir da Segunda Classe, Cavalheiro da Supre
ma Ordem da Annunciaçaõ, Gram-Cruz da de Leopoldo 
de Áustria, da Águia Encarda de Prússia, da Estrella 
Polar d« Suécia, e da Cruz de Ouro de VVurtenberg. 

Artigo I . As Altas Partes Contractantes acima mencio
nadas se obrigam solemnemente a unir os meios e recursos 
de seus respectivos Estados para o fim de manter em toda 
a sua integridade as condiçoens do tractado de paz, con
cluído em Paris aos 30 de Mayo de 1814; assim como 
também as estipulaçoens determinadas e assignadas no 
Congresso de Vienna, com o fim de completar as disposi
çoens deste tractado, e de as garantir contra os desígnios 
de Napoleaõ Bonaparte. Para este fim se obrigam, no 
espirito da declaração de 13 de Março próximo passado, 
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i dirigir, de concerto e de commum accordo,se o caso assim 
o exigir, todos os seus esforços, contra elle, e contra todos 
aquelles, que se tiverem unido á sua facçaõ, ou que ao 
diante se lhe unirem, a íim de o obrigar a desistir de seus 
projectos, e de o tornar inhubil de perturbar para o futuro 
a tranqüilidade da Europa, c a paz geral, sob cuja protec
çaõ se acabam de por e segurar os direitos, a liberdade e 
a independência das Naçoens. 

2. Ainda que um fim taõ grande c taõ benéfico naoper-
mitta que se se nicçam ou limitem os meios destinados para 
o obter ; c ainda que as Altas Partes Contractantes estejam 
resolvidas a dedicar para isso todos os meios, que, nas suas 
respectivas siluaçoens, eataõ á sua disposição ; com tudo, 
tem concordado manter constantemente em campanha, 
cada uma, 150.000 homens, em estado completo, incluindo 
cavallaria, na proporção de, pelo menos, um décimo, 
e uma justa proporção de artilheria, naõ contando as 
guarniçoens; e de os empregar activa c conjunetamente 
contra o inimigo commum. 

3. As Altas Partes Contractautes se obrigam reciproca
mente a naõ depor as armas, senaõ por commum consenti
mento, nem antes que se tenha obtido o objecto da guerra, 
designado no primeiro artigo do presente tractado ; nem 
até que Buonaparte tenha sido posto em estado de 
ficar absolutamente inhabil de poder excitar perturbaço-
ens, ou renovar as suas tentativas para se apossar do Poder 
Supremo em França. 

4. Sendo o presente tractado principalmente applicavei 
âs presentes circumstancias, as estipulaçoens do tractado 
de Chaumont, e particularmente as que se contem uo artigo 
16, ficarão outravez em vigor, logo que se tiver alcançado 
o objecto que actualmente se tem em vista. 

5. Tudo quanto he relativo ao commando dos exércitos 
combinados, subsistência», &c. ; será regulado por uma 
convenção particular. 

4 N 2 
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6. As Altas Partes Contractantes teraõ a faculdade de 
accreditar respectivamente, juncto aos Generaes comman
dantes dos seus exércitos, officiaes, que teraõ a liberdade 
de conresponder-se com os seus Governos, para o fim de 
lhes dar informaçoens dos acontecimentos militares, e tudo 
quanto diz respeito ás operaçoens dos exércitos. 

7. Tendo os ajustes acordados pelo presente tractado por 
objecto a manutenção da paz geral, as Altas Partes Con
tractantes convém em convidar todas as Potências da Eu
ropa a que accêdam a elle. 

8. Naõ tendo o presente tractado outro fim mais do que 
sustentar a França, ou outro qualquer paiz, que possa ser 
invadido, contra as entreprezas de Buonaparte e seus ad-
herentes, S. M. Christiannissima será convidado a acceder 
a elle: e no caso de que S. M. requeira as forças estipula
das no segundo artigo, a que faça saber qual he o auxilio, 
que as presentes circumstancias lhe permittem dar para 
obter o objecto do presente tractado. 

9. O presente tractado será ratificado, as ratificaçoens 
trocadas em dous mezes, ou antes se possivel for. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenciarios o assig
nâram, e aflixáram o sello de suas armas. 

Dado em Vienna, aos 25 de Março, de 1815-
(L . S.) W E L L I N G T O N . 

(L . S.) O Conde deRASouitfOFFSKY. 
(L . S.) O Conde de NESSELRODE. 

Artigo separado e Addicional. 
Como as circumstancias podem impedir qne S. M. o 

Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda tenha 
constantemente em campo o numero de tropas especificado 
no segundo artigo, he concordado, que S. M. Britannica 
terá a escolha, ou de fornecer e seu contingente em homens, 
ou de pagar á proporção de 30 libras esterlinas por anno, 
por cada soldado de cavallaria, e 20 libras por anno por 
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cada soldado de infanteria, que possam faltar para com

pletar o numero estipulado no segundo artigo. 

O presente artigo separado e addicional terá a mesma 

força e effeito, como se fosse inserido palavra por palavra 

no tractado de hoje. Será ratificado, e as ratificaçoens 

trocadas, ao mesmo tempo. 

Em fé do que os Plenipotenciarios o assignâram, e 
afhxáram o sello de suas armas. 

Dado em Vienna, aos 25 de Março , de 1815. 
( L . S.) W E L L I N G T O N . 

( L . S.) O Conde de R A S G U M O F F B K Y . 

( L . S.) O Conde de N E S S E L I I O D E . 

Declaração. 

O Abaixo assignado, na troca das ratificaçoens do trac

tado da 25 de Março p . p . tem ordem de sua Corte para 

declarar, que o 8""-. art . do dicto t ractado, era que S. M. 

Christianissima he convidado a acceder, sob certas estipu

laçoens ; se deve entender, que he obrigatório para as 

partes contractantes, sob principios de mutua segurança, 

para um esforço commum contra o poder de Napoleaõ 

Buonaparte, em conseqüência do 3 o . artigo do dicto trac

tado ; porém naÕ se deve entender como obrigatório da 

parte de S. M . Britannica para proseguir a guerra, com as 

vistas de impor á França nenhum Governo era particular. 

Por mais solicito que o Pr incipe Regente deva ser, de 

ver a S. M . Christianissima restabelecido ao throno, e por 

mais anxioso que seja de contribuir era conjuncçaõ com 

seus alliados, a taÕ auspício acontecimento, Elle com 

tudo se vê obrigado a fazer esta declaração na troca das 

ratificaçoens, tanto em consideração d o que he devido aos 

interesses de S. M . Christianissima, como em conformi

dade dos Principios sobre que o Governo Britannico tem 

invariavelraento regulado o seu comportamento. 

(Assignado) C A S T L E R E A G H C 

Londres, 18 de Maio, 1815, 
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Convenção Addicional, ao Tractado de S. M. Britannica. 

concluída em Vienna, aos 30 d'Abril, 1815. 

S. M. El Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e 

Irlanda, e S. M. o Imperador de Todas as Russias, tendo 

concordado, de Commum consentimento, regular por 

meio de uma Convenção particular, que será addida em 

forma de artigo addicional ao tractado concluido em 

Vienna aos 25 de Março, os arranjamentos que se julga

ram necessários para dar ás estipulaçoens do sobredicto 

tractado todo o effeito preciso, para obter o grande e nobre 

fim que Suas Magestades se proopem alcançar, tem nome

ado para discutir, ajustar, e assignar as condiçoens da pre

sente Convenção, S. M. o Rey da Gram Bretanha e Ir

landa, o Muito Honrado Ricardo Le Poer French, Conde 

de Clancarty, Visconde Dunlo, Baraõ Kilconnel, um dos 

do Muito Honrado Conselho Privado de S. M. dos Ne

gócios de Commercio e Plantaçoens, Juncto-Mestre-de-

postas em a Gram Bretanha, Coronel do Regimento de 

Milicias de Galway, Cavalleiro Gram Cruz da Honradís

sima Ordem do Banho, e um dos Plenipotenciarios de 

S. M. no Congresso. 

E S. M. o Imperador de Todas as Russias, André, 

Conde Razoumoffsky, seu Conselheiro Privado, Cavalleiro 

das ordens de S. André, e de S. Alexandre Newsky, 

Gram-Cruz da de S. Wolodomir da Primeira Classe, e 

seu Plenipotenciario no Congresso ; e Carlos Roberto 

Conde de Nesselrode, seu Conselheiro Privado, Camarista, 

Secretario de Estado, Cavalleiro das Ordens de S. Alex

andre Newsky, Gram Cruz da de S. Wolodomir da Se

gunda Classe, Cavalleiro da Suprema Ordem da Annun-

ciada, Gram Cruz da Ordem de Leopoldo d'Austria, da 

Águia Vermelha de Russia, da Estrella Polar de Suécia, 

da Águia de Ouro de Wurtemberg , e seu Plenipotencia

rio no Congresso ; os quaes depois de haverem trocado os 

seus Plenos Poderes, e achado-os em boa e devida forma, 

concordaram no seguinte artigo :— 
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Artigo. 

S. M. Britannica se obriga a fornecer um subsidio de 
cinco milhoens de libras esterlinas, para o serviço do anno, 
que acaba no Io. de Abril, de 1816, para ser dividido em 
proporçoens iguaes entre as tres Potências, a saber, entre 
S. M. o Imperador de Todas as Russias, S. M. o Impe
rador de Áustria, Rey de Hungria e de Bohemia, e S. M. 
o Rey de Prússia. O subsidio acima estipulado, de cinco 
milhoens esterlinos, será pago em Londres, a pagamentos 
mensaes, e em iguaes proporçoens, aos ministros das re
spectivas Potências, devidamente authorizados para os re
ceber. O primeiro pagamento será vencido no primeiro 
dia de Maio próximo futuro, e se fará immediatamente 
depois da troca das ratificaçoens desta presente Conven
ção addicional. No caso em que a paz entre as Potências 
Alliadas seja assignada antes do fim do anno, o subsidio 
calculado sobre a escala de cinco milhoens de livras ester
linas será pago até o fim do mez, em que for assignado o 
tractado definitivo ; e S. M. Britannica promette outrosim 
de pagar á Russia quatro mezes, e á Áustria e á Prússia 
dous mezes além do subsidio estipulado, para cubrir as 
despezas da volta de suas tropas para dentro de suas fron
teiras. 

A presente Convenção Addicional terá a mesma força e 
effeito, como se fosse inserida palavra por palavra no trac
tado, de 25 de Março. 

Será ratificada e as ratificaçoens trocadas o mais breve 
que for possivel. 

Em fé do que os respectivos Plenipotenciarios a assig
nâram e lhe afhxaram os seus sellos. 

Dada Era Vienna, aos 13 de Abril, de 1815. 
(L . S.) CLANCARTY. 

( L . S . ) O Conde RAZOUMOFFSKY. 

(L .S . ) O Conde de NESSELRODE. 
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Um tractado em tudo igual ao acima, se acha assignado 

entre a Inglaterra e a Prússia, e com a mesma data. 

A B E R T U R A S DE B U O N A P A R T E . 

Carta de M. de Caulincourt a Lord Castlereagh. 

Paris, 4 d'AbriI, 1815. 

M Y L O R D ! — A esperança, que tinha levado S. M. o 

Imperador meu Augusto Soberano ao mais magnânimo 

sacrifício, naõ tem sido preenchida : a França naõ tem re

cebido o preço da devoção de seu Monarca ; as suas espe

ranças tem dolorosamente sido enganadas. Depois de 

alguns mezes de penosa restricçaõ, os seus sentimentos 

concentrados com pezar, acabam de manifestar-se com 

ruido : por um movimento universal, e espontâneo, ella 

invocou para seu libertador aquelle, de quem somente 

podia esperar a garantia de suas liberdades e de sua inde

pendência. O Imperador apparecêo, o throno Real cahio, 

e a Familia dos Bourbons deixou o nosso território, sem 

que se derramasse uma só gota de sangue em sua defensa. 

He sobre os braços de seu povo, que S. M. atravessou a 

França, desde o ponto da costa era que primeiro pizou a 

terra, até o meio de sua capital, até o seio daquelle pa

lácio, cheio agora, como todos os coraçoens Francezes, de 

nossas mais charas lembranças. Nenhum obstáculo sus-

pendeo a marcha triumphal de S. M. ; ao momento em 

que elle pôz o pé no território Francez, ja se tinha apos

sado das rédeas de seu império. Apenas pareceo que o 

seu primeiro reynado tinha tido um momento de interrup

ção. Todas as paixoens generosas, todos os pensamentos 

liberaes, se tem tornado a ajunctar em torno delle ; jamais 

naçaõ alguma apresentou o espectaculo de unanimidade 

mais solemne. 

O ruido deste grande acontecimento terá, My Lord, 

chegado a vós. Eu sou encarregado de annunciallo a 
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vós em nome do Imperador, e de vos roo*ar de levar esta 
declaração ao conhecimento da S. M. El Rey da Gram 
Bretanha, vosso Augusto Amo. 

Esta segunda accessaõ do Imperador á coroa de França, 
he para elle o mais bello de seus tr iumphos; S. M. se 
honra sobre tudo de o dever unicamente ao amor do povo 
Francez, e elle naõ formará senaõ um desejo, que he de 
retribuir tanta affeiçaõ, naÕ por tropheos de uma demasi
ado infruetuosa grandeza, mas por todas as vantagens de 
um honrado repouso, e por todos os benefícios de uma 
feliz tranquillidade. O preenchimento dos mais nobres 
votos do Imperador consiste na duração da paz. Disposto 
a respeitar os direitos das outras naçoens, S. M. tem a 
doce confiança de que os da naçaõ Franceza estaõ acima 
de todo o ataque. A conservação deste precioso deposito, 
he o primeiro c o mais charo de seus deveres. O socego 
do Mundo está seguro por muito tempo, se todos os outros 
Seberanos se dispõem, como S. M. , a fazer consistir a 
honra na manutenção da paz, debaixo da salvaguarda da 
honra. 

Taes saÕ, my Lord, os sentimentos de que S. M. está 
sinceramente animado, e de que ella me ordena ser inter
prete para com o vosso Gabinete. 

Tenho a honra de ser, My Lord, com a mais alta con

sideração. 
De V. Ex a . muito humilde e muito obediente criado. 

(Assignado) C A U L I N C O U R T , D U Q U E DE V I C E N C E . 

A. S. Ex a . My Lord Castlereagh, &c. &c. 

Carta de M. Caulincourt ao Visconde Castlereagh. 

Paris, 4 de Abril, 1815. 

M Y L O R D !—O Imperador quiz expressar directamente 
a S. A. R. o Principe Regente, os sentimentos de que está 
animado, e fazer-lhe saber todo o apreço, que faz da ma-

V O L . X I V . N o . 84. 4 o 
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nutençaõ da paz, que felizmente existe entre os dous 

paizes. Em conseqüência, estou encarregado de vos diri

gir a carta inclusa, e de rogar a V . E x \ que a apresente 

a S. A. R. 
Sendo o desejo mais vivo do Imperador, que o descanço 

da Europa naõ receba alguma quebra, S . M . se tem apres
sado a manifestar as mesmas disposiçoens aos Monarcas, 
que se acham ainda congregados em Vienna, e a todos os 
outros Soberanos. 

Tenho a honra de ser, &c. 
(Assignado) C A U L I N C O U R T , D U Q U E DE V I C E N C E . 

A. S. E x \ My Lord Castlereagh, &c. & c 

Carta de Lord Castlereagh a M. de Caulincourt. 

Downing-street, 8 de Abril, 1815. 
S E N H O R ! — F u i honrado com duas cartas de V. E x \ 

com data de 4 do Corrente, de Paris, uma dellas inclu
indo uma carta dirigida a S. A. R . o Princpe Regente. 

Tenho de informar a V. Ex a . que o Príncipe Regente 
se absteve de receber a carta que lhe éra dirigida, e ao 
mesmo tempo me deo ordem para transmittir, as que V. 
Ex*. me dirigio, a Vienna, para informação e consideração 
dos Soberanos Alliados e Plenipotenciarios convocados 
ali. Sou, &c. 

(Assignado) C A S T L E R E A G H . 

Carta de Lord Clancarty a Lord Castlereagh. 
Vienna, 6 de Maio, 1815. 

M Y L O R D !—Referindo-me ao officio de V. S. de 8 do 

passado, e ao que incluía, trazendo a proposição feita pelo 
governo existente da França, e á resposta, que V. S. lhe 
deo, tenho a honra de vos informar, para intelligencia do 
Governo de S. M. , que n'uma conferência, que houve aos 
3 do corrente, S. A. o Principe de Metternich nos com-
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mtmicou, qne um Mr. de Strassant, que fôra impedido em 
Lintz, no seu caminho para aqui, por naõ vir munido com 
os devidos passaportes, linha dirigido uma carta a S. M. 
Imperial, e com ella remettido algumas cartas fechadas, 
que o Imperador lhe tinha ordenado que abrisse, na pre
sença dos Plenipotenciarios das Potências Alliadas. 

Achou-se, que estas cartas eram de Buonaparte dirigi
das a S. M., professando o desejo de continuar em paz, 
observar as estipulaçoens do tractado de Paris, & c . ; e 
uma carta de Mr. Caulincourt ao Principe de Metternich, 
contendo similhantes profissoens. 

Depois de ler estes papeis, se considerou que resposta, 
ou se alguma resposta se lhe devia dar ; e a opinião geral 
foi, que se lhe naõ desse resposta, nem se fizesse caso al
gum da proposição. 

Nesta, como em todas as mais oceasioens, subsequentes 
ao restabelicimento da authoridade de Buonaparte, em 
que o estado presente das Potências Continentaes a respeito 
da França tem sido objecto de discussão, naõ tem appare-
cido senaõ uma opinião a dirigir os conselhos dos differen
tes Soberanos. Elles adherem, e desde o principio naõ tem 
cessado de adherir , á sua declaração de 13 de Março, a 
respeito do actual Governante da França . Elles estaõ em 
estado de hostilidode com elle e seus adherentes, naõ por 
escolha, mas por necessidade ; porque a experiência pas
sada tem mostrado, elle que naõ guarda fé alguma, e que se 
naõ pode descançar nas profissoens de um homem, que até 
aqui naõ tem olhado para os mais solemnes ajustes, senaõ 
cm quanto a sua observância serve á sua conveniência; cuja 
palavra, única segurança, que elle pode offerecer de suas 
disposiçoens pacificas, naÕ he menos em directa opposiçaõ 
ao theor de sua vida passada, do que a posição militar, 
cm que elle se acha actualmente collocado, Elles sentem, 
que nem cumpririam cora o que devem a si mesmos, nem 
com o que devem ao povo que a Providencia entregou ao 

4 o 2 
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seu cuidado, se elles prestassem agora ouvidos aquellas 
profissoens de desejo de paz, que se lhes tem feito, e sof-
fressem assim ser embalados em uma supposiçaõ de que 
podem aleviar o seus povos do pezo de sustentar immensas 
(lassas militares, diminuindo as suas forças ao estabelici-
roenlo de paz; convencidos como os diferentes Soberanos 
estaS, pela experiência passada, de que taõ depressa elles 
se desarmarem, logo se tirará partido de sua falta de pre
caução, para renovar aquellas scenas de aggressaõ, e effu
saõ da sangue, contra que elles esperavam ter-se assegura
do pela paz taõ gloriosamente ganhada em Paris. 

Elles estaõ era guerra, portanto, para o fim de obter al
guma segurança para sua independência, e para tornar a 
conquistar aquella paz e tranquillidade permanente, que o 
mundo tem ha tanto tempo desejado. Elles naõ estaõ em 
guerra nem mesmo por maior ou menor proporção de se
gurança, que a França lhes possa dar de tranquillidade fu
tura ; mas sim porque a França, sob seu actual chefe, he 
incapaz de dar-lhe segurança alguma. 

Nesta guerra, elles naÕ desejam intrometter-se com al
gum direito legitimo do povo Francez ; elles naõ tem de
sígnio de se oppor ás preténçoees daquella naçaõ era esco
lher a sua forma de Governo ; nem tem intenção de coar-
ctar, em respeito algum, a sua independência como povo 
grande c livre; porém elles pensam que tem direito, e di
reito da mais relevante natureza, para contender contra o 
restabelicimento de um individuo, como cabeça do Go
verno Francez, cujo comportamento passado tem invaria
velmente demonstrado, que, era tal situação, elle naõ sof-
frerá que as outras naçoens estejam em paz, cuja ambição 
inquieta, cuja sede por conquistas externas, e cujo des
respeito pelos direitos e independência dos outros Estados, 
deve expor toda a Europa a renovação dos scenas de pi
lhagem e devastação. 

Por mais geral que sejam os sentimentos dos Soberanos 
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a favor do restabelicimento d'El Rey, elles naõ procuram 
influir nos procedimenfos dos Francezes na escolha desta 
ou de qualquer outra dynastia, ou forma de Governo, se
naõ em tanto quanto possa ser essencial á segurança e tran
qüilidade permanente do resto da Europa: o seu objecto 
estará satisfeito quando a França offerecer a este respeito 
taõ racionavel segurança, qual os outros Estados tem legi
timo direito a exigir em sua própria defeza: e elles gosto
samente voltarão para o estado de paz, que entaõ, e so
mente entaõ, se lhes apresentará ; c deporão aquellas ar
mas, que elles tomaram, somente, para o fim de adquirir 
aquella tranquillidade, taõ avidamente desejada por elles, 
da parte de seus respectivos Impérios. 

Taes, My Lord, saõ os sentimentos geraes dos Sobera
nos, e de seus Ministros, aqui junetos ; e pareceria, que a 
gloriosa moderação, que ellesabserváram, quando estavam 
senhores da capital Franceza, no principio do anno pas
sado devia provar aos Francezes, que esta guerra naõ he 
contra a sua liberdade e independência, nem excitada por 
espirito de ambição, nem desejos de conquista; mas sim 
que nasce da necessidade, urgida por principios de própria 
defensa, e fundada no legitimo e incontrastavel direito de 
obter uma segurança racionavel para sua tranquillidade e 
independência, ao que, se a França tem direito por sua 
parte, as outras naçoens tem igual direito a exigir da 
França. 

Eu apresentei hoje aos Plenipotenciarios das tres 
Potências Alliadas, em conferência, a nota proposta 
para ser entregue na troça das ratificaçoens do trac
tado de 25 de Março. Depois das opinioens que te
nho referido, como aquellas de que os Soberanos Alliados 
estaõ imbuídos, a respeito do objecto da guerra, he apenas 
necessário, que eu aceresente, que a explicação, que se 
contém na nota, como sendo a coustrucçaõ, que S. A. R., 
o Principe Regente, dá mo 8vo. artigo daqui lie tractado, 
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foi favoravelmente recebida. Consequentemente se expe
dirão immediatas instrucçoens aos Embaixadores das 
Cortes Imperiaes de Áustria e Russia, e ao Ministro de S. 
M, Prussiana, para aceitar ésla nota, na troca das ratifica
çoens do tractado. 

A fim de estar seguro de que naõ tenho avançado nada 
neste officio, que naõ esteja de accordo com as vistas dos 
Gabinetes dos Soberanos Alliados, informei do seu con-
tbeudo os Plenipotenciarios das Altas Potências Alliadas, 
e tenho a honra de vos participar, que os sentimentos aqui 
contidos coincidem inteiramente com os das suas respecti
vas Cortes. Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) CLANCARTY. 

Á U S T R I A . 

Manifesto contra o Rey de Napoies, publicado em 
Vienna, aos 12 de Abril, 1815. 

Depois da campanha de 1812, o Rey de Napoies deixou 
o exercito Francez, aonde havia commandado um corpo. 
Apenas havia chegado a sua capital mandou logo fazer 
proposiçoens á Corte da Áustria sobre a tençaõ, que tinha, 
de combinar o seo futuro procedimento politico com o do 
Gabinette da Áustria. Pouco depois que commecou a 
campanha de 1813, ao primeiro relance de um prospecto 
favorável para Napoleaõ, sahio de Napoies o Rey Joa
quim, e de novo tomou commando no exercito Francez; 
ao mesmo tempo propôs particularmente ao Gabinette 
Austriaco, a sua mediação entre os Alliados eo Imperador 
Francez. O dia glorioso de 18 de Outubro, decidio a 
sorte do Império Francez; tornou o Rey para os seos do
minios, e immediatamente renovou as negociaçoens, que se 
tinham rompido a respeito da sua accessaõ á aliiança Eu
ropea. Fez avançar o seo exercito, e propôs á Áustria a 
repartatiçaõ da Itália. O Po havia de ser o limite dos 
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dous Estados; passaram-se alguns mezes em continuas 
negociaçoens com os Alliados, e em naó menos freqüente 
correspondência cora o Commandante em Chefe do exer
cito Franccz-Italiauo. O exercito Napolitano naõ seguia 
nenhum dos partidos. Nenhum podia contar com elle; 
porem nenhum tinha que pelejar contra elle. Para a 
Áustria, este estado de cousas era o do menor deterimento, 
podia dirigir sua força principal contra o inimigo com
mum, sem attender á Itália. 

No dia 11 de Janeiro, de 1814, assignou-se, em fim, o 
Tractado entre Napoies e a Áustria, e coin tudo o exercito 
Napolitano permaneceo muito tempo inactivo, sob pretexto 
das ratificaçoens naõ estarem ainda trocadas. 

Nas maõs dos Alliados ca li iram provas por escripto, 
que naõ deixavam duvida, de que ainda continuava a 
connexaõ secreta do Rey cora o inimigo. Mostravam 
principalmente fençoens de enganar o Imperador Francez, 
em respeito á accessaõ do Rey á aliiança das Potências, a 
qual já estava effectuada. As victorias obtidas na mesma 
França decidiram o partido do Rey. Paris estava no 
poder do Alliados, quando o Exercito Napolitano com
mecou a 6ua campanha. A Convenção de 11 de Abril, 
de 1814, terminou a guerra contra Napoleaõ. As nego
ciaçoens de Paris fixaram as relaçoens reciprocas entre a 
França, e seus inimigos que pouco antes eram. Todos os 
exércitos comraeçarara a retirar-se ; os Napolitanos reti
raram-se para as Marcas Papaes, as quaes o Rey perten-
dia pelo tractado de 11 de Janeiro. As relaçoens entre 
todas as Potências haviam de ser fixadas no Congresso de 
Vienna. Os ramos da Casa de Bourbon declararam-se 
contra o reconhecimento do Rey Joaquim. A situação 
deste modou-se ainda mais com a volta da antiga Familia 
Real para os Thronos de França e Hespanha. Uma poli
tica justa devera prescrever-lhe, que limitasse suas vistas 
futuras a reter um dos mais bellos reynos do mundo ; e a 
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renunciar inteiramente a toda conquista ; e mais ainda, 
porque essas conquistas naõ podiam ser feitas senão a 
custa de um vizinho, que em ponto de vista militar era 
inteiramente de se naõ arrecear, e em um ponto de vista 
politico era da maior importância. Moderação e boa fé 
saõ palavras sem sentido aos olhos dos Principes da nova 
dynastia Franceza. O Rey Joaqu im, todavia, em vez de 
cuidar em manter-se, forjou em silencio projectos extensos 
para o futuro; preparou a execução delles, aproveitando-
se de todos os elementos de uma revolução politica e mi
litar ; nenhum dos seus planos, nenhum de seos movi
mentos escapou ao Gabinette Austriaco. Este naó era o 
meio de chamar á sua banda a opinião das Cortes, que se 
oppunham á admissão do Rey de Napoies a ter um lugar 
entre os Soberanos da Europa . Como o pezo das prepa-
çoens militares era mui grande, para que o reyno pudesse 
com elle, resolveo dar passos mais decisivos. N o decurso 
do mez tle Fevereiro expressou o seu desígnio de mandar 
um exercito para F r a n ç a ; para o que requeria nada 
menos doque a passagem pela Media e Alta Itália. Tara 
estranha proposição foi rejeitada com uma reprovação 
conveniente. N o dia 25 de Fevereiro, de 1815, S. M . 
Imperial mandou Declaraçoens aos Governos Francez e 
Napol i tano, annunciando a sua irrevogável determinação 
de nunca consentir, que a tranquillidade da Alta e Media 
Itália, perigasse pela marcha ou passagem de tropas 
estrangeiras. S. M . Imperial mandou marchar um grande 
reforço de tropas para os seus dominios de Itália, para 
apoiar a sua Declaração. A esta Declaração da Áustria 
foi respondido da parte da França , com a segurança de 
que o Rey naõ tinha tal tençaõ. O Rey Joaquim guardou 
•a sua Declaração ; ainda entaõ naõ apparecia quues eram 
suas vistas verdadeiras. 

N o dia 5 de Março, chegaram a Napoies as noticias da 
escapula de Napolaõ . O Rey mandou immediatamcDte 
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chamar o Embaixador de S. M. Imperial, e declarou-lhe 
que elle permanecia e havia de permanecer invlolavel-
mente fiel ao systema de Aliiança; renovou a mesma 
Declaração aos Gabinetes de Áustria e de Inglaterra; ao 
mesmo tempo mandou um de seus Ajudantes-de-Campo, 
o Conde de Beaufremont, para França, com a commissaõ 
de procurar por Buonaparte e certificallo do seu apoio. 
Apenas se haviam recebido em Napoies as noticias da 
entrada de Napoleaõ em Lyons, logo o Rey Joaquim de
clarou formalmente á Corte de Roma, " Que elle consi
derava a causa de Nopoleaõ como sua própria, e que 
agora lhe provaria que nunca lhe fora alhea ; " e reque
ria, ao mesmo tempo, passagem para duas de suas divi
soens, a travéz dos Estados Romanos ; as quaes, comtudo, 
longe de se postarem hostilmente, naõ haveriam tle per
turbar o Sancto Padre na sua capital. O Papa protestou 
contra esta violação de seu território, e, quando se effei-
tuou, S. Sanctidade sahio de Roma para Florença. 

No dia 8 de Abril, os Plenipotenciarios Napolitanos em 
Vienna entregaram uma Nota ao Gabinete, a qual, ao 
mesmo tempo que assegurava os mais amigáveis senti
mentos de seu amo, e o seu inalterável desejo de nunca se 
separar da Áustria, annunciava, queS. M., vendo o estado 
das couzas alteradas para sua própria segurança, e em con
formidade com as medidas militares que todas as Potên
cias julgavam necessário tomar, se via forçado igualmente 
a dar á sua força militar maior desenvoluçaõ; todavia, 
esta desenvoluçaõ devera ser dentro da linha de demarca
ção, que fora fixada para o exercito Napolitano, pelo 
armistício de 1813. No meio tempo o exercito Napoli
tano, sem mais declaração, commecou, em 30 de Março-, 
as hostilidades contra os postos Austríacos nas Legaçoeu. 

S, M. o Imperador e Rey, confiado na perfeita justiça 
de sua causa, no valor de seu exercito, na provada leal
dade do seu povo, e nas suas intimas connexoens com 
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fotlns as Potências da Europa , féz intimar ao Governa 
Napol i tano, por uma Nota official, datada i\c 10 do cor
rente, que S. M. Imperial considerava commeçado o 
estado de guerra entre os dous Estados, e deixava a mai* 
decisaõ á força de seus exércitos. 

Proclamaçaõ do General-em-Chefe Austriaco na Itália. 

Apenas ia a Europa commeçando a cicatrizar suas 
feridas, c as Potências junctas no Congresso de Vienna, 
principiaram a estabelecer as bases de uma longa paz, 
quando um acontecimento inesperado chama ás armas 
todas as naçoens, j a scientes pela experiência da ambição 
de um so homem. N o meio desta momentânea desordem 
pudera a Itália esperar permanecer tranquilla, e, so para 
sua defesa, j á t ropas numerosas tinham chegado de Ale
manha. 

Porem o Rey de Nápoles , t irando a final a mascara, que 
o t iuha salvado nos momentos mais perigosos, sem dccla-
çaõ de guerra , para a qual naó podia allegar justos moti
vos, contra a fé de seus tractados com a Áustria, a quem 
unicamente deve sua existência politica, ameaça de novo 
com seus exércitos a tranquill idade da florescente Itália ; 
e naõ contente com trazer comsigo os flagellos da guerra, 
esforça-se em toda parte por tornar a accender, debaixo 
do pretexto de restaurar a independência da Itália, o fogo 
devastador, que rm outro tempo lhe preparara o caminho 
para passar da obscuridade de uma classe part icular para 
o esplendor de um throno. 

Eüe , qui* he estrangeiro para a Itália, como he novo na 
ordem dos R " y s affecta usar para com o Italianos de uma 
l inguagem, que nem poderia estar bem na boca de um 
Alexandre Farnesio, d um André Doria, ou de um Magno 
Triulso ; e d>- sua própria vontade e poder se tem procla
mado chefe da âiaçaõ i ta l iana, que tem possuído, em sen 
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próprio s<io, dynastias reynantes por vários séculos, e que 
tem visio levantar-se em seus bellos paizes aquella augusta 
familia, que governa tantas naçoens debaixo de um £**o. 
verno paternal : elle, Rey na par t i extrema da Itália, 
propõem, com ideas especiosas, apresentar a todos os Ita
lianos o phantasma de um reyno, de que naõ b<* mesmo 
possivel fixar a capital ; porque a natureza ha fix.do com 
particulares limites governos part iculares nas differentes 
partes de Itália ; e tem mostrado qne naÕ he a extensão fie 
território, a quant idade da popu lação , nem o poder das 
armas que fazem a felicidade dos Estados, mas sim as 
boas leys, a preservação dos usos antigos, e a prudente 
adminis t ração; e daqui vem que na Lombardia , e na 
Tosca na, ainda hoje se recordam com admiração e gra
tidão os nomes de Maria Theresa , Jo seph , e Leopoldo. 
O Rey de Napoies , naõ contente com enganar a multidão 
com o sonho da independência, deseja conduzir ao erro os 
Italianos menos inlelligentes, pcrsuadindo-lht s que estas 
mesmas potências, que já renovam com admirável promp
tidaõ os armamentos mais formidáveis por mar e por 
terra, e que em poucos dias haõ de da r no mundo todo 
uma prova de sua indissolúvel uniaõ, nos mesmos pr inci
pios, tem disposição secreta para ajudarem seus projectos; 
como se a Itália governada por elle pudesse chamar-se 
independente, e se as potências naõ estivessem bem con
vencidas, de que nem paz nem tregoa pode existir, com 
quem nunca respeita as promessas, que faz, nem he sensível 
á generosidade tle seus conquistadores. 

Os benefícios que o Imperador Francisco I . tem feito a 
todo o exercito Italiano, e o paternal cu idado com que , 
sem olhar ao seu comportamento passado ou opinioens 
politicas, o tem tractado, devem destruir inteiramente, e 
sem appellaçaõ, as calumnias artificiosamente propagadas 
na proclamaçaõ do Rey de Napoies . L o m b a r d o s ! o 
Governo Austr iaco, sincero em sua natureza, e franco por 
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systema, fem-vos promettido tranquillidade, boa ordem, e 
administração paternal ; e ha de cumprir sua promessa. 
Trazei á memória os tempos felizes anteriores a 1796, as 
instituiçoens de Maria Theresa, de Joseph IL , c de Leo
poldo; comparai o seu systema de Governo com o que 
depois vos foi imposto, e que, fundado nos mesmos prin
cipios, e annunciado com as mesmas falsidades vos he 
apresentado agora como um objecto de esperança, e ura 
motivo para novos esforços. Vossa credtilidade demasia
damente grande nas promessas da democracia Franceza, já 
uma vez causou a vossa ruina. Sede agora mais pru
dentes, pois seria o vosso erro maior pela experiência do 
passado; e fazei todos os esforços por merecer o affecto 
do vosso Soberano; para preservardes a ordem, e defen-
derdes a pátria e o throno. 

O Governador-geral, 
(Assignado) B E L L E G A R D E , Marechal-de-Campo. 

Milaõ, 5 de Abril, de 1815. 

Proclamaçaõ do Imperador de Áustria para a erecçaõ 
do Reyno de Lombardia, e sua uniaõ á Monarchia 
Austríaca. 

Nos, Francisco I., por Graça de Deus, Imperador de 
Áustria, Rey de Hungria e Bohemia, Lombardia, Veneza, 
Gallicia, e Lodomira, Archiduque de Áustria, &c. &c. 

Em conseqüência dos Tractados concluídos com as 
Potenciíis Alliadas, e das Convençoens amigáveis, que as 
mesmas Potências fizeram, as Provincias de Lombardia, e 
os Estados de Veneza, em toda sua extensão, até o Lago 
Maggiore, e até os rios Tecino e o Po, e igualmente a 
parte do território de Mantua, que está situado sobre a 
margem direita daquelle rio, a Província de Valtellina, e 
os Condados de Chiavenna, e Bromio, saõ incorporadas 
pata sempre com o Império Austriaco, como partes inte
grantes delle. 



Politica. 661 

Sinceramente desejosos de dar aos habitantes das Pro
vincias e Districtos acima dictos, uma prova naÕ equivoca 
da nossa affeiçaõ Imperial, e do muito apreço que fazemos 
desta reunião, por ser o meio seguro de tornar mais aper
tados os vinculos que as unem ao nosso Império, tem-nos 
parecido próprio erigir em reyno as Provincias e Districtos 
supra mencionados, com o titulo de reyno Lombardo-
Veneziano; e para cujo fira publicamos estas presentes, 
para que o conhecimento disto seja solemne e publico, e 
para annunciarmos a nossa resolução Imperial. 

Alem disto havemos determinado o seguinte :— 
1. As armas do novo Reyno, e o seu lugar na cotia 

d'armas Austríaca, assim como ã addiçaõ do novo titulo 
real aos outros nossos titulos, haõ de ser objecto de um 
novo edicto, que berevemente publicaremos. 

2. SeraÕ nomeados por nos neste Reyno os Grandes 
Empregados do paiz, e reservamos para nos eleger aquel
les que nos parecerem mais capazes e dignos de exercer 
aquellas funcçoens. 

3. A antiga Coroa de Ferro he preservada como a Coroa 
deste Reyno, e nossos Successores seraõ coroados com esta 
Coroa, á sua accessaõ ao Throno. 

4. J á reconhecemos a Ordem da Coroa de Ferro, que, 
era conseqüência de disposiçoens anteriores, foi recebida 
por nos como parte constituinte das outras Ordens da 
nossa Casa Real. 

5. Temos finalmente determinado ser representados no 
nosso novo Reyno por um Vice-rey. 

6. Em ordem a dar actividade á Administração, será o 
Reyno dividido em dous Governos territoriaes, que seraõ 
separados pelo rio Mincio : o território á direita do dicto 
rio será chamado " Governo Milanez," e o da esquerda 
" Governo Veneziano." 

7. Cada Governo será dividido em provincias, cada 
provincia em districtos, e os districtos em communs. Os 
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nomes e as demarcaçoens, e dos districtos, assim como os 

nomes dos communs, seraõ dados em Edictos particu

lares. 
8. A direcçaõ geral de todos os negócios, no território 

de cada Governo, será confiada a uni Governador e a um 
Collegio Governante, que faraõ suas sessoens em Milaõ, e 
em Veneza. Estes exercerão suas funcçoens debaixo da 
dependência de nossos Conselho*- Áulicos. 

9. A administração tle cai 'a provincia será confiada a 
Delegados Reaes, dependentes do Governo. 

10. E n cada Districto haverá um Chanceller para as 
Taxas , o qual , debaixo tia dependência de cada delegação 
real, terá a inspecçaõ superior sobre os communs da se
gunda e terceira classes ; toda a direcçaõ pelo que respei
tar as taxas ; e a supcrintendencía-geral dos communs, 
para ver se se observam as leys politicas. 

11. A divisão dos communs em suas classes, e a forma 
das administraçoens municipaes, ficam por ora no estado 
em que se acham, até se ordenar outra cousa. No terri
tório de Veneza, o-, districtos seraõ restabelecidos no estado 
em que estavam em o Io. de Janeiro, de 1813. Os com-
muns da primeira classe, as cidades que havemos nomeado 
CidadesReaes , e aquellas aonde se h a d e fixara residência 
dos Delegados Reaes, dependerão immediatamente das 
Delegaçoens Reaes, e naõ dos Chaucellcres das Taxas . 

12. E m ordem a sabermos os desejos e as necessidades 
dos habitantes do nosso Reyno Lombardo-Veneziano para 
na adminstraçaÕ publica se tirar vantagem dos conheci
mentos dos seus representantes, e dos conselhos, que elles 
puderem dar para bem da pátria, temos resolvido estabe
lecer, além dos nossos Tribunaes Administrativos, Colle
gios permanentes, compostos de differentes classes dos 

naturaes. 
13. Para este fim estabelecer-se-hâ uma Assemblea Cen

tral em Milaõ, para o Governo Milanez ; c outra em Vre-
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neza, para o Veneziano. Crcar-se-ha, depois, uma As
semblea Provincial era cada provincia, a qual se ajuntarú 
na terra principal aonde fôr a residência da Delegação 
Real. Em outras Ordenaçoens publicaremos as nossas 
disposiçoens ulteriores. 

14. Em cada commum, seraõ preservados, no estado cm 
que ao presente se acham, até novas ordens, os conselhos 
dos communs, e os que se tem destruído seraõ restabe-
cidos. 

15. Por uma Ordenação part icular noticiaremos, quando 
a Regência de Milaõ deverá cessar suas funcçoens, assim 
como o Governo Veneziano, as Prefeituras, e Sub-prefei-
turas, e os Conselhos-geraes dos Departamentos. 

Dada em nossa Residência Imperial de Vienna, em 7 de 
Abril, de 1815, e no anno 24 do nosso reynado. 

(Assignados) F R A N C I S C O . 

L U Í S , Conde de U^ar te , Primeiro 
Chanceller. 

P n o c o p , Conde Laxausky , Chanceller. 
Por ordem expressa de S. M. 

F R A N C I S C O , Conde de Guicciardi . 

COMMERCIO E ARTES. 

Declaração relativa ao Tractado de Commercio entre 

Portugal e a Russia. 

J Í Í S T A N D O a findar o termo a s s i n a l a d o na Declaração 

assignada em S. Petersburgo aos 20 de Maio (1 de J u n h o ) 

de 1812, pelas Cortes de Portugal e da Russia, para o fim 

de prorogar as estipulaçoens do tractado de commercio de 

16 (27) de Dezembro, de 1798, até 5 (17 de J u n h o ) , de 

1815 ; e naõ permittindo as circumstancias, em que a Eu 

ropa se tem achado , e acha ainda agora, o entrar neste 
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momento em arranjos, que exigirão fazer novo tractado de 
commercio ; as altas partes contractantes conviéram em 
prorogar por mais um anno, até 5 (17) de Junho , de 
1816, as mesmas estipulaçoens do tractado concluído em 
16 (27) de Dezembro, de 1798. 

E m conseqüência S. A. R . o Principe Regente de Por
tugal , e S. M. o Imperador de Todas as Russias, se obri
gam e prometteni, reciprocamente, a executar, observar e 
cumprir até 5 (16) de J u n h o , de 1816, em todos os ponfos 
as estipulaçoens do tractado de commercio, de 16 (27) de 
Dezembro, de 1798, como se ellas aqui fossem inseridas 
palavra por pa l av ra ; á excepçaõ da mudança seguinte ; 
feita no art. 6°. do dicto tractado. 

Visto o augmento de direitos estabelecido pela ultima 
pauta, sobre os vinhos importados na Russia, conveio-se, 
segundo a proporção dos mesmos direitos determinados na 
pauta precedente ; que os vinhos de Portugal , Madeira e 
Açores, que em virtude do art . 6°. do dicto tractado naõ 
pagavam senaõ 4 rublos e 50 kopescks de direito de en
trada, por barrica, ou oxhoft de 6 anchoras, pagariam 20 
rublos por barrica, em quanto durasse o presente ajuste ; 
porém que se antes delle expirar , se modificasse o direito 
de entrada sobre os vinhos, em favor de qualquer naçaÕ 
que fosse ; entaõ os de Portugal , da Madeira e dos Açores 
também gozariam do mesmo favor, na proporção de | 
menos, em conformidade das disposiçoens do artigo 6o. do 
tractado de commercio, e das outras ja acima menciona
das ; bem entendido porém, que os dictos vinhos naõ po
derão ter direito a esta favorável excepçaõ, senaõ forem 
importados em navios Portuguezes ou Russianos, e se a 
sua origem e propriedade naõ fôrem bem authcnticadas, 
por taes attestaçoens como as que se exigem, pelo sobre
dicto artigo do mesmo tractado. 

Este ajuste terá força e vigor durante o termo acima 

determinado ; e o presente acto terá seu effeito a datar do 
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dia de sua assignatura, promettendo os Abaixo-assignados, 

c «••irantindo, em nome dos seus respedivos Soberanos, a 

plena e inteira execução de tudo o qu<- aqui se acha esti

pulado. 

Em fé do que, nós "ibaivo-.issignndos, legitimamente 

authorizados para este effeito, as»io-nanios a presente De

claração, e lbe affixaiuos o *-ello de nossas armas. 

Feita em Vienna, aos 20 de Março (1 de Abril) de 

1815. 
( L . S.) A N T Ô N I O DE S A L D A N H A DA G A M A . 

( L . S.) C A R L O S C O N D E DE N E S S E L R O D E . 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil em 
Londres, 25 de Mayo, 1815. 

Gêneros. 

Assucar 

Algodão 

D ° . America 
Annil 
A r r o z 
Cacao 
Caffé 
Ceho 
Chifres 
Couros ile bov 

D ° . de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quina 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qualidade 

branco 
tr igueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D°. 
f a rá 
Rio 
Bom 
grandes 
Hio grande 
Rio da Prata 
D°. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
t i na 
Vermelha 
Amarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

U a l l ü d a d . 

1 12 lib. 
D". 
D". 
Libra 
i r . 

ü ° . 
D°. 
ti: 
D". 
112 lib. 
112 lib. 
libra 
l 12 lib. 
123 
libra 
Du . 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

bras. 

Preço de 

88s. 
78S. 
GOs. 

2s. fp . 
2s. l p . 

2s. 3p. 

3s 8p. 
Js. Op. 

38s. 
S2s. 
87s. 
75s. 
45s. 
7,1. 
7p. 
9s. 
I4s. 

2s. Op. 
Do. 
3s. 

Ss. 6|). 
os 

2s. *p. 

•ls. Op. 
1201. 

8 p . 

a 

92S. 
S4s. 
(i5s. 

2s. 2p. 
2s. l i p . 
2s. 5p. 

4s. 3p. 
3s. 3p. 

40s. 
92s. 
93s. 

SOs. 
9!p . 

IOp. 
I5s. 
I5s. 

3s Op. 

5s. 
lOs. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. Cp. 
1301. -

IOp. (• 
\ 

Direitos-

31. I4s. 7 |d . 

I6s. l l d . p . lOOlik 

16. 11. pr. 100lib. 
4 | d . por libra 
II. Os 0±d. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s. Sp. por l 12 lib. 
5s. 6p. por 100. 
9fp. por libra. 

3s. 6p. libra. 
3s. 8p. libra. 

ls. 8p. por libras. 
4l. a tonelada. 

Js.lO^p. lib.excise 
3ll6.s.9p.alf'.100lb. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 6 guineos por cento. li . GOs. 

vinda 8 G". li. 
Lisboa e Porto hida 5 G . li. 50s. em comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 4 Gs.—Açores 10 G\ a 15 R. 2±. 

vinda o mesmo 

Uio da Prata hida 12 guineos; com a tornaviagem R. 5G. 
vinda o mesmo 12 a 15 G\ 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

CAMPBELLS Travellcfs Guide, 12mo. preço 7s. 
Guia completa de viajantes pela Belgia, Hollanda, e Ale
manha, contendo uma conta part icular de todos os edifí
cios públicos, lugares de divertimento e curiosidades; ta
boadas exactas das ditancias, em milhas lnglezas, de umas 
cidades a outras ; as melhores estalagens ; e a descripçaõ 
de tudo quanto he digno da attençaõ de um cavalheiro, de 
um amante das bellas artes, e dos viajantes em ^eral. 
Também as taboadas do valor do dinheiro nos differentes 
lugares, com noticias sobre o commercio e manufacturas 
de cada cidade ; e direcçoens geraes aos viajantes. Por 
Carlos Campbell, Esc. Illustrada com mappascorrectos. 

Thorrís Memoir of Java; 4to. preço 31. 3s. Memória 
da conquista de J a v a , com as subsequentes operaçoens das 
forças Britannicas, no Archipelago Or ien ta l ; ao que se 
ajuncta um esboço estatístico e histórico de J a v a ; resul
tado das observaçoens feitas em uma viagem pelo paiz, e 
urna conta de suas dependências. Dedicada, por permis
são, a S . A. R. o Duque de Y o r k , e illustrada com 35 es
tampas, de planos de differentes posiçoens, e vistas copia
das no terreno. Pelo Major Guilherme Campbell , Depu
tado Quartel Mestre, que foi, das tropas em J a v a . 

Chateaubriand snr les Revolutions, 8vo. preço I2s. 

Ensaio histórico, politico e moral sobre as revoluçoens an

tigas e modernas. Por M. de Chateaubriand. 

Chateaubriand Souvenirs, 2 vols. 8vo. preço 18s. Lera-
4 o 2 
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brancas d a Itália, d ' Ingla ter ra , e d ' A m e r i c a ; por Cha

teaubriand. 

lÀchtensttins Traveis, vol. 2, 4to. preço 21. 2s. As 
Viagens do Professor Lichfenstein, no sul da África; 
eomprehendo a continuação de sua jornada pelo paiz de 
Karoo ; e uma viagem botânica no districto de Zevellen-
dam, &c. uma viagem nos paizes dos Bosjesmans, Corans, 
Baetjtians, um povo que naÕ tinha ainda sido visitado por 
Kuropeos; uma excursão ás fronteiras de Roggeveld ; o a 
Tu lbagh , e a volta por Sta. Helena para a Europa. l l 
lustradas com mappas e estampas. Pelo Professor Lich-
tenstein. 

Key on Civilization, preço 3s. Alguns principios de 
civil ização; com pensamentos destacados sobre a propa
gação do Christianismo na índia . Author, Ricardo Hey, 
Esc . Bacharel em Leys , e Ex-Collegial , do Collegio de 
Sydney, em Sussex, & c . 

Systematic Education, 2 vols. 8vo. preço 1/. l i s . 6d. 
Educação systematica, ou Instrucçaõ elementar nas diffe
rentes repartiçoens de literatura e Seiencias, com regras 
practicas pa-a esludar cada um dos ramos de conhecimen
tos ateis. Pelo Reverendo VV". Shepherd, Rev. J . Joycc , 
e Rev. Lant Carpenter, Dr. em Leys. 

Scott's Visit to Paris, Svo. preço 12s. Visita a Paris 
cm 1814: he uma revista da condição moral, politica, in-
tellectual e social da Capital da França ; incluindo obser
vaçoens sobre os edifícios públicos, e monumentos da arte, 
que contém ; notas sobre os effeitos destas grandes obras, e 
as instituiçoens de Paris, no gosto nacional ; observaçoens 
sobre as maneiras das differentes classes da sociedade em 
França ; seu comportamento e opinioens politicas ; e so-
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bre o estado geral de seus conhecimentos na literatura e 
artes. Por Joaõ Scott ; Edictor do Champion. 

Carmichael on the Venereal; part 2, 4to. preço 11. 5s. 
A segunda parte de um ensaio sobre «as enfermidades Ve-
nereas, que se tem confundido com a syphilis, e os symp-
tomas, que nascem exclusivamente daquelle veneno. II-
lustrado com estampas das erupçoens cutâneas da verda
deira syphilis, e moléstias que se lhe assimelham. Au
thor Ricardo Carmichael, Presidente do Collegio de Ci
rurgioens na Irlanda, &c. 

Epicures Almanack, 18mo. preço 5s. Gd. Almanack 
de Epicnro, ou Kallendariode boa vida ; no plano do ce
lebre Almanach des Gourmands, publicado annualmente 
em Paris. 

Comprehende uma collecçaõ sobre os alimentos, e for
ma um directorio para os botequins, tavernas, casas de 
pasto, e outros lugares, cm que se vendem alimentos, na 
metrópole e seus orredores ; uma lista dos artistas que for
necem os instrumentos, vasos, c outros appendiculos de 
cuzinha; mercados de vegetaes culinares, &c. ; e um 
kallendario das comidas em c ida estação do anno. 

Mrs. Hamilton on Schools, 12mo. preço 7s. Intíma
çoens dirigidas aos Patronos e Directores de escholas, diri
gidas principalmente a mostrar, que os benefícios, que re
sultam dos novos methodos de ensinar, se podem augmen
tar por uma parcial adopçaõ do plano de Pestalozzi. 
Ajunctam-se-lhe exemplos de perguntas, calculadas a ex
citar e exercitar o espirito das crianças. Por Mis. Eliza-
bella Hamilton. 

Sharpe's William of Malmsbury, 4to. preço 31. 3s. 
Historia dos reys de Inglaterra, desde a chegada dos Sax-
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onios, A. D. 449, até o seu tempo A. D . 1143. Por Gu i 
lherme de Malmsbury. Colligida de Manuscriptos au-
thenticos, e traduzida do original Latino, com um prefa
cio e notas, e um index ; pelo Reverendo Joaõ Sharpe 
Bacharel cm Artes. 

Toivnsend's Character of .Moses, vol. 2 . 4to. preço 1/. 
16s. O Segundo volume do Character de Moses, estabe
lecido pela sua veracidade como historiador, registrando 
os accontecimentos subsequentes ao di luvo. Pelo Reve
rendo Jozé Townsend. 

Little's Observations on Sheep, Svo. preço Gs. Gd. 
Observaçoens practicas sobre o melhoramento e manejo 
das ovelhas das montanhas, e campos de ove lhas ; e notas 
sobre vários gêneros de gado. Por Joaõ Lit t le. 

Vaughans Account of Robinson, Svo. preço 12s. Breve 
exposição da vida, ministério, character, e escriptos do 
Rev. Thomaz Robinson, que foi Vigário de Sta. Maria, 
Leicester. Pelo Rev. E d w . Thom. Vaughan, M. A. 

Marsh?s Hora; Pelasgica, Part I . Svo. preço 7s. 6d. 
Hora? Pelasgicce, primeira parte. Contém uma indagação 
sobre a origem e lingua dos Pelasgos, ou antigos habitantes 
de Grécia ; com uma dissertação sobre o Digamma Pelas-
go e vEolico. Por Herbcrto Marsh, D. D . 

Gray on Population, 4to. preço 1/. l i s . 6d. A felici
dade dos Estados; ou uma indagação sobre a população, 
modos de a nutrir e empregar, e eflèitos de tudo na felici
dade humana. Par S. Gray , Esc . 

Nesta obra o Author refuta a theoria productiva e im
produetiva de Smith, e as noçoens, que se tem moderna
mente propagado, de que a subsistência he o regulador da 
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população, e que o augmento daquella tende a promover 

a pobreza. 

Bayle on Consumption, 8vo. preço 12s. Indagaçoens 

sobre a ptisica, e outras moléstias dos bofes, illustradas 

com estampas. Por Gr . L . Bayle . 

Duncan on Human Natnre, 8vo. preço lOs. Gd. A 
philosophia da naturcía humana ; contendo uma theoria 
completa dos interesses humanos ; ao q u e s e ajuncta um 
ensaio sobre a origem do mal. Por Joaõ Duncan. 

PORTUGAL. 

Jozé Daniel Rodrigues da Costa fez imprimir a sua obra 
intitulada " Revista dos gênios de ambos os sexos, ou se
gunda parte do tribunal da r a z a õ . " 

Sociedade Real de Varsovia. 

Extracto de uma Carta de Par is , de 4 de Abril , de 1815, 
O Professor L inde , Polaco de nascimento, e Membro da 

nossa Sociedade, acaba de completar o seo Diccionario da 
Lingoa Polaca, em seis volumes. Comprehende todos os 
dialectos Sclavonios, raízes e devivaçoens. Esta obra de 
20 annos de trabalho infatigavel, ha de dar ao seo author 
honra permanente, por ter levantado este monumento lite
rário a sua naçaó. A Sociedade Real deo ao Professor 
Linde um grande jantar publico a fim de lhe dar uma de
monstração de seos sentimentos a respeito desta obra, co
mo cousa nacional. Sobre a meza principal estava, nesta 
occasiaõ, em vez dopla teau , uma pyramide composta dos 
seis volumes, cingida com uma coroa de louro. O vene
ravel Príncipe Adam Czartoryski, pay do Príncipe que 
esteve o anno passado em Inglaterra com o Imperador da 
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Russia , promoveo muitíssimo esta obra, e mesmo contri
buiu pa ra sua perfeição, por seos extensos e practicos co
nhecimentos de dez litigoas. 

NOVAS DESCUBERTAS NAS ARTES E SCIENCIAS. 

Ácido Carbônico. 

M r . Vogel descubrio <-*st** ácido na urina, e no sangue. 
T r o u s ' a.iniinciou a existência de carbonato na ur ina; 
circnmstaticia tanio mais extraordinária, quanto ella con
tém ácidos p h o s p h o n c o e acetico livres. Os Chimicos 
t inham até aqui duv idado da existência do ácido carbôni
co na urina ; parque fervendo a urina se pôde facilmente 
formar o ácido, pela prompta decomposição da urina. Mr. 
Vogel , porém tem demonstrado que o ácido carbônico ex
iste j a formado na urina, e no sangue : elle tomou dous 
pequenos vasos, um cheio de urina, e o outro de água de 
ca l ; no primeiro inserio e sellou um tubo curvo, cuja ex
tremidade torta mergulhou na água de ca l ; e poz este ap-
pa ra iodeba ixo do recipiendo de uma maquina pneumatica. 
Q u a n d o o recipiendo foi exhausto, começaram a apparecer 
bolhas de ar que sahiam da urina, se continuaram a le
vantar por duas horas, período em que se conservou o vá
cuo . A água de cal , depois de passado algum tempo se fez 
turbida , e côr de leite, indicando plenamente a presença do 
acitlo carbônico; e finalmente produzio o carbonato de 
cal . Leite fresco tractado com o mesmo appara to ; com 
a urina, produzio mui leves indícios de conter ácido car
bônico; porém quando se guardou por a lgum tempo, o 
leite produzio muito ácido carbônico. Fe l de boi fresco 
se affectou dn mesma maneira que o leite. O sangue, pelo 
contrario, mostrou ainda mais ácido carbônico do que a 
ur ina, e instantaneamente fez turbida a água de cal. 
Daqu i parece, que a urina fresca e sangue contém ácido 
carbônico ja formado; e que a evolução deste ácido naõ 
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depende, como muitos chimicos suppunhara, da decompo
sição de algum principio constituente. 

Epilepsia. 
Mr. Jaques, medico Francez, achou que o oxide de 

magnesia he muito mais efficaz e seguro remédio, para 
esta horrorosa enfermidade, do que nenhumas outras pre-
paraçoens de cobre ou nitrato de prata. Elle affirma, que 
a magnesia naõ faz mal aos orgaõs digestivos, como fazem 
as outras preparaçoens; mas que produz somente um leve 
gráo de febre, que hc sempre favorável á cura. A dosis 
começa em 10 ou 12 graõs, misturados com dobrada quan
tidade de assucar ; e se augmenta até 50, ou mesmo 100 
graõs, que se tomam em 24 horas. As infuzoens de vale-
riana (valeriana oflicinalis Lin.) ou de lima, ou folhas de 
laranja, cora dieta vegetal, accompanham esta medecina, 
que pode ser precedida pela sangria e purgantes. Em 
alguns paizes, a epilepsia he moléstia taõ commum e cala
mitosa, que o único remédio reguro, que ella tem, deve ser 
de grande beneficio publico. 

Sementes de Plantas. 

A engenhosa Senhora Ibbfson descubrio, que os em-
bryoens de todas as sementes saõ formados nas raízes das 
plantas ; e que elles se podem ver etn todas as primaveras, 
subindo pelos vasos do alburnum, desde a raiz até o cen
tro dos botoens das flores. Para observar este phenomeno 
naõ he necessário mais nada, do que cortar uma pequena 
porçaõ da casca exterior de qualquer arvore, e entaõ cor
tar uma talhada mui delgada do alburnum, que fica próxi
mo ás differentes cuticulas, e he taõ brando, que facilmente 
se pôde cortar. Neste pedaço, sendo posto contra a luz, 
se podem ver a olhos nús, c ainda melhor com um pe
queno vidro de augmentar, as sementes novas, que sobem 
pela arvore. O processo parece ser o seguinte. Pelo 
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meado da Janeiro se vai ajunctando uma espécie de pó 
grosso, nas bordas dos lados das raizes, dahi passa para a 
radicula, e á proporção que vái para diante, toma a forma 
globular, estado em que entra a passagem estreita da raiz 
media ; aqui param os glóbulos por algum tempo, e vám 
entaõ atravessando o centro, entram nos vasos do alburnum 
no tronco, e sobem até os botoens. Estes factos se podem 
observar mais facilmente, ou saÕ vistos mais distinetameote 
no Larico, (Pinus Larix Lin.) 

Tendo as sementes subido no tronco em successaõ, como 
os glóbulos de sangue nas veias, chegam a uma collecçaõ 
de germens, e formam uma grande conglomeraçaõ, nos 
pontos médios do ramo até os botoens : aqui param por 
alguns dias, talvez uma semana ou mais, até que se forma 
um vaso distribuidor ou dispersador, e corre da conglomera
çaõ, que se abre era cada botaó, cujos vasos seminaesficara 
estendidos para a recepção das sementes. Quando esta 
estruetura está completa, os glóbulos entram neste vaso 
formado de novo, um a um, e vaõ escorregando para cima 
pelo cylindro para cada pericarpio ; sendo tal numero de 
glóbulos depositado em cada vaso de semente, qual con
vém a ordem a que a arvore pertence. Assim as sementes 
gradualmente desapparecem do montaõ e o pericarpo, 
quando ellas tem chegado ao seu próprio numero, feicha-se 
por baxD, e o vaso de dispersão depressa se perde na parte 
augmentada da planta; porém as sementes nunca crescem 
desde o tempo, em que deixam a raiz do meio, até quo 
entram no botaõ. Com tudo, parece que he somente o 
coração da semente, quem se forma na raiz; ou aquella 
parte, que ao depois vem a ser o embrião da planta. No 
trigo e ervas he taõ exactamente marcado, como he o co
ração antes da impregnação, de maneira que he impossível 
naõ ser tocado com a similhar.ça da figura. Daqui se 
infere, que estes ovos das novas plantas, como podem ser 
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chamados, saõ formados pela immediata reunião do sangue 
fresco da planta mixturando-sc, c embehcndo a nova seiva, 
que acaba de sair da terra, e lançando-a para as raízes 
laleraes. Sabemos que o liquido destas raizes he tirado 
da parte mais rica da terra vegetal; e daqui a matéria 
assim formada, quando ambos os suecos estaõ no seu maif» 
puro csfndo, e perfeitamente desembaraçados de outros in
gredientes, podem completar aquella producçaõ da natu
reza, que nenhuma outra reunião de matéria pdde produ
zir, e que fica concluída, e acabada, pelo que entaõ he a 
linha de vida ir passando por cada um dos glóbulos oa 
ovos em sua primeira formação. Quando se aggregam em 
grandes massas fica completo o seu circulo ; c o fio que 
liga estes glóbulos junctamente, fica fixo para nunca mais 
se separar, senaõ passando com ellas por todas as differentes 
habitaçoens na raiz lateral, central, ou raiz da seiva, e 
vasos do alburnum no tronco, as fixa por fim nos vasos se-
minaes, ou incorporando o fio com elle, como no lyrio, oa 
pendente delle, como na semente da rosa, ou violeta, cuja 
semente he ao depois impregnada por este mesmo fio. Na 
familia do Cactus, saÕ os glóbulos inteiramente divididos, 
o fio hc admiravelmente patente, por ser mui grosso em 
proporção, e tanto mais lenhoso e solido do que a matéria 
da semente, que se distingue com muita facilidade. As 
sementes acham-se em todas as plantas, cousa de seis se
manas, ou dous mezes, antes da florescência, conforme a 
estação, em que cada planta executa aquella funcçaÕ. 
Em toda a familia dos Cactus, se o tronco se cortar pelo 
rasio no mez de Fevereiro, o embryaõ das sementes se 
pôde despegar com um alfinete, e secar-se era um vidro, e 
entaõ sa acharão perfeitamente sólidos ; prova sufficiente 
de que estes glóbulos saÕ matéria solida vegetal, e naõ ar. 
He evidente que esta descuberta pôde conduzir a resulta
dos mui extraordinários, naó somente estendendo os nossos 
conhecimentos sobre a phisiologia vegetal; mas também a 
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respeito da cultura das plantas, e melhoramento geral da 

agricultura. 

Fabrica de Papel. 
Mr. Bertie, um negociante morador na rua Richer em 

Paris, construio uma maquina, por meio da qual pôde fa
bricar toda a qualidade de papel, de comprimento indefi
nido, e da largura de 44 até 45 polegadas. Ao depois o 
rcduzio a dimensoens próprias ao commercio. Esta ma
china foi construída em Paris por M r. Calle, e as experi
ências provaram, que naÕ havia nada a desejar na perfei
ção deste invento. 

MISCELLANEA. 

Resposta do Duque de Ragusa á Proclamaçaõ datada do 
Golfo de St. Joaõ, 1 de Março, de 1815. 

_T AZ-SE uma accusaçaõ odiosa contra mim, á face de toda 
a Europa, e posto contenha bastantes signaes de paixaõ c 
improbabilidade, a minha honra obriga-me a responder-
lhe. O que aqui offereço naÕ he justificação, que naÕ 
preciso ; he uma fiel exposição de factos, que porá qual
quer em estado de ajuzzar do meo comportamento. 

Sou accusado de haver entregado Paris a estrangeiros, 
quando a defeza daquella cidade era objecto de pasmo 
geial. Tinha en para combater, com alguns miseráveis 
restos de tropas, todas as tropas reunidas dos exér
citos alliados; com 8,000 homens, em posiçoens oceu-
padas á pressa, e em que se naõ havia preparado defeza, 
resisti por espaço de oito horas a 45,000, que estiveram 
suecessivamente em acçaõ coutra mim ; e uma prova mili-
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tsr desta ordem, tam honrosa para todos os que houveram 
parte nella, he a que se tem a audácia de chamar traição ! 

Depois da acçaõ de Rhcims, o Imperador Napoleaõ 
manobrou sobre o Marne, com quasi todas as suas forças, 
e entregou-se á illusaõ de que, ameaçando os seos movi
mentos as communicaçoens dos inimigos, haviam estes de 
retirar-se ; quando ; pelo contrario, o inimigo, depois de 
haver formado a juneçaõ do exercito da Silesia com o 
exercito grande, resolveo marchar sobre Paris. O meo 
fraco corpo de exercito, composto de 3.500 de infanteria, 
e 1.500 cavallos, e o do Duque de Treviso, que montava 
de 6 a 7.000 homens, foram deixados sobre o Aisne, para 
conter o exercito da Silesia, que somente aquelle rio sepa
rava de nos, e que, depois da juneçaõ do corpo de Bulow, 
e de vários reforços, montava a mais de 80.000 homens. 
O exercito inimigo passou o Aisne, e forçou-nos a recuar. 
Como as minhas instrucçoens eram de cobrir Paris, retirei-
me sobre Fismes ; c de concerto com o Duque de Treviso, 
adoptámos, eu e elle, ura systema de operaçoens, que, sem 
nos comprometer, era calculado para retardar a marcha 
do inimigo; isto era tomando suecessivamente posiçoens 
fortes, que o inimigo naõ pudesse atacar se mas reconhecer, 
ou sem manobrar para as rodear, e deste modo facilitava-
se-nos o meio de bafer alguns de seos destacamentos. 
Chegaram-nos ordens para marcharem direitura a Chalons 
a marchas forçadas. Isso fizemos; porem chegando a 
Vertus, fomos informados de que uma grande parte do ex
ercito inimigo occupava Chalons, em quanto outra divisão 
desfilava sobre Epcrnay, e de que o corpo de Kleist, que 
nos tinha seguido, eslava passando o Marne em Chateau-
Thierry. Sabendo ao mesmo tempo que Napoleaõ estava 
ainda diante de Vitry, e que tinha uma retaguarda era 
Sommepuis, marchámos sem perda de um momento, a 
unir-nos a elle, e no dia 24 de Março, tomei uma posição 
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era Soudé. Ainda eu julgava o exercito Franeez á maõ; 
porque, naverdade, quem havia de crer na passagem do 
Marne sem uma ponte, e que o Imperador Napoleaõ ha
veria de deixar entre Paris e elle, forças oito vezes mais 
consideráveis doque as que elle podia reunir ? Na manhaã 
do dia 25, mal havia eu sabido com certeza deste movi
mento, quando todo o exercito inimigo desfilou sobre 
mim. Retirei-me acanhoando o inimigo, e toda a reti
rada se teria feito com a mesma ordem, se as tropas que 
infelizmente ficaram em Vitry e Russy-le-Estrcé, naõ se 
achassem na nossa retaguarda : foi necessário esperar por 
ellas em Sommesons, e manfer-nos contra forças colossaes, 
cujo numero estava augmentando continuamente. A pas
sagem dos desfiladeiros custou-nos algumas perdas, e ter
minámos o dia tomando posição nos altos de Allement, 
juncto a Sezane. Naõ fallo da divisão do General Pac-
thod, que, em observância de ordens directas do Impe
rador, manobrou por si so, metleo-se de envolta com o 
inimigo, e foi tomada até sem eu saber que tal divisão 
existia. 

No dia seguinte, logo pela manhaã, tomámos uma posi
ção no desfiladeiro de Tourneloup ; e vindo o inimigo sobre 
nos, continuámos a nossa retirada, e eu formava a reta
guarda. Tendo chegado pela tarde diante de La Ferté-
Gaucher, achámos o corpo de Kleist oecupando aquella 
terra, com cavallaria, sobre a estrada real de Colomiers 
em quanto outro corpo grande de cavallaria se alongava 
para lá da esquerda do exercito inimigo. A nossa situação 
era critica, e quasi desesperada; sahiraos delia por ura 
rasgo tle boa fortuna que se naÕ esperava. Algumas das 
tropas do Duque de Treviso cobriam o nosso movimento 
do ataque do corpo de Kleist; a defeza heróica das minhas 
tropas na aldea de Montis arretou a guarda avançada do 
inimigo ; sobreveio a noite, e effeitliámos o nosso movi-
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mento sem perda alguma. Como já naÕ podíamos seguir 
a estrada de Meaux, tomámos pela de Charenton, e na 
tarde de 29occupamos Charenton, St. Maude, eCharonne. 

O Duque de Treviso fora encarreeado da defeza de 
Paris, desde o canal até o Sena, o eu, desde o canal até o 
Marne. As minhas tropas estavam reduzidas a\ 2,400 
homens de infanteria, e 800 de cavallaria. Era este o 
punhado de gente, que escapara a uma multidão de com
bates gloriosos. As tropas do commando do General 
Compans foram postas ás minhas ordens : constavam de 
alguns destacamentos de vários depósitos de veteranos, e de 
tropas de toda a qualidade, que se haviam ajunetado mais 
para fazer vista doque para pelejar : entaõ toda a rainha 
força consistia em 7,400 infantes, de 70 batalhoens diver
sos, e perto de 1,000 de cavallo. Ao romper da manhaã 
cheguei aos altos de Jüelleville ; de lá apressei-me para os 
de Romainville, que eram a chave da posiçaa, e que o 
General Compans deixara de occupar, ao retirar-se de 
Cl&ye ; porem o inimigo já Ia estava, e a batalha comme
cou na raatta de Romainville. O inimigo alongou-se 
sobre a direita e a esquerda ; era toda parte foi rebatido e 
repellido; porem o seu numero atagmentava incessante
mente. J á a infanteria havia feito vários ataques e a 
meo lado tinham morrido bastantes soldados á ponta da 
bayoneta, á entrada da aldea de Belleville, quando Joze 
me inviou por escripto authoridade para capitular, e a 
qual ainda conservo em meo poder. Isto eram 10 horas; 
ás 11 já Jozé estava longe de Paris, e ás 3 ainda eu me 
batia: porem aquella hora, tendo toda a minha força es
tado em acçaõ por muito tempo, e observando eu pie 
ainda havia 20,000 homens folgados para entrar em linha, 
mandei differentes officiaes ao Principe Schwartzeinberg a 
participar lhe que estava prompto para entrar era ajustes. 
So um dos meos ofBciaes chegou a ter com elle, e de certo 
já o naõ mandei muito cedo, porque, quando elle voltou, 
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tinha o General Compans evacuado os altos de Pantin, e 
o inimigo ia avançando pela rua de Belleville, meo único 
ponto de retirada. Lancei-o dali para fora, atacando a 
testa de suas columnas em pessoa, á frente de 40 homens, 
assegurando assim a volta de minhas tropas, porem achei-
me acommetlido quasi juncto as muralhas de Paris. 
Suspenderam-se as hostilidades, e as tropas reentraram 
para dentro das barreiras. O ajuste por escripto, que 
nessa occasiaõ se publicou, naÕ se assignou ate a meia-
noite. 

Na manhaã do dia seguinte as tropas evacuaram Paris, 
e cu parti para Essonne, aonde tomei posição. Fui ver o 
Imperador Napoleaõ a Fontainbleau. Pareceo-me que 
finalmente conhecia a sua situação, c que estava resolvido 
a terminar uma contenda que já naÕ podia manter por 
mais tempo. Resolveo adoptar o plano de se entrinchei
rar, reunir as pequenas forças, que lhe restavam, fazer pelas 
augmentar, e negociar. Este era o único partido raciona
vel, que elle podia seguir, e eu era inteiramente da sua 
opinião. Sahi immediatamente a mandar commeçar as 
obras defensivas, que a execução deste plano fazia necessá
rias. No mesmo dia, Io. de Abril, veio elle vizitar a 
posição, e ali soube de algnus officiaes que chegaram, e a 
quem eu tinha deixado para entregarem as barreiras, a 
prodigiosa fermentação de Paris, a declaração do Impera
dor Alexandre, e a revolução que ia em progresso. Neste 
momento tomou Napoleaõ a resolução de sacrificar os restos 
do exercito á sua vingança, naÕ fallava senaõ de um ataque 
desesperado, ainda que nenhuma probabilidade tinha de 
ser bem succedido, com os meios que lhe ficavam. Desde 
aquelle momento, todas as suas ordens, Iodas as suas in
strucçoens, e todos os seos discursos eram em conformidade 
com aquelle plano, cuja execução estava fixada para o 
dia 5 de Abril. 

Che<**avam noticias de Paris incessantemente, e chegou-
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rae á maõ o Decreto de Deposição. A situação de Paris 
e de França era deplorável, e o futuro apresentava o mais 
sombrio aspecto, uma vez que a queda do Imperador naõ 
mudasse os seus destinos, fazendo sua paz moral com toda 
a Europa, e extinguindo assim o ódio que tinha excitado. 
Os Alliados, apoiados pela insurreição de todas as cidade9 
grandes do reyno, senhores da capital, e tendo so por 
contrários, um punhado de valentes, que haviam sobrevi
vido a tantos desastres, proclamavam em toda paTte que 
so fazim a guerra contra Napoleaõ. Era necessário tra-
zellos á prova, pegar-lhes na palavra, e compellillos a re
nunciar a vingança de que haveriam feito victima a 
França; era necessário que o exercito se tornasse outravez 
nacional, adoptando os interesses de quasi todos os habi
tantes, que se declaravam contra o Imperador, e alta
mente gritavam por uma benéfica revolução, que produ
zisse o seu livramento. Naõ seria pois o dever de todo o 
bom Francez, qualquer que fosse a sua situação, contri
buir para uma mudança, que salvava a pátria, e a livrava 
de uma cruzada de toda a Europa contra ella, mesmo da
quella parte da Europa que era poásuida pela familia de 
Napoleaõ ? A ser possivel contar com a uniaõ de todos 
os chefes do exercito, e a naõ ser provável, que o interesse 
particular de alguns se oppozesse ás medidas mais gene
rosas e patrióticas, e se o momento naõ fosse de tanta 
pressa (pois já era chegado o dia 4 de Abril, e no dia 5 
he que havia de ter logar a acçaõ desesperada, cujo ob
jecto era a destruição do ultimo soldado e da capital) a 
que 6e devera recorrer era a um concerto entre os diffe
rentes chefes do exercito : porem, no estado actual das 
cousas, fez-se necessário limitar os esforços á livre partida 
dos differentes corpos do exercito, em ordem a separallos 
do Imperador, e a neutralizar os seus projectos, e unillos 
ás outras tropas Francezas, que estavam longe delle. 

Tal era, pois, o objecto das conferências que houve 
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com o Principe Schwartzenberg. Em quanto eu estava 
fazendo disposiçoens para informar os meus camaradas do 
estado das cousas, e do partido que ju lgava ser do meu 
dever abraçar, vieram procurar-me ao meu quartel em 
Essoune, o Duque de Moskwa, o Duque de Vicenza, e o 
Duque de Treviso. Os tres primeiros disseram-me, que o 
Imperador tina sido compellido a assignar a promessa da 
sua abdicação, e que iam com esta condição negociar a 
suspensão de hostilidades. Conuiiuniquei-llies os arranjos 
que tinha feito com o Príncipe Schwartzenberg, que, 
porem, naõ estavam completos por eu ainda naõ ter rece
bido a garantia por escripto, que eu tinha pedido ; e entaõ 
lhes declarei, que, pois convinham na mudança que a 
salvação do estado pedia, e que era o único objecto do 
meu proceder, nunca me separaria delles. O Duque de 
Vicenza mostrou que desejava ver-me accompanhallos a 
Paris, porque pensava, que, á vista do que havia aconte
cido, a minha juneçaõ com elles seria de muito pezo. Eu 
annui aos seus desejos, deixando o commando do meu 
corpo ao General de Divisão mais antigo, ordenando-lhe 
que naõ fizesse movimento algum, e que eu voltaria breve
mente. E x p u z ao Principe Schwartzenberg os motivos 
da minha mudança, o qual, cheio de lealdade, os achou 
legítimos c irresponsáveis, e cumpri a promessa, que tinha 
feito aos meos camaradas, na entrevista que tivemos como 
Imperador Alexandre. A's 8 da manhaã chegou um dos 
meus Ajudantes-de-Campo, e disse-me, que, contra as 
minhas ordens directas, e apezar de suas mais fortes re
presentaçoens, os Generaes haviam posto as tropas em 
movimento para Versailles, ás 4 horas da manhaã, ater
rados como estavam com os perigos pessoaes de que jul
gavam estarem ameaçados, e de que tinham concebido 
uma idea, pela chegada e part ida de alguns officiaes do 
Estado-maior, que t inham vindo de Fontainbleau. O 
passo estava dado, e a cousa era irreparável. 
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Tal he a conta verdadeira e fiel deste acontecimento, 
que tem tido e ha de ter tam grande influencia em toda a 
minha vida. 

O Imperador, aceusando-me, desejava salvar sua pró
pria gloria, a opinião de seus talentos, e a honra da solda
desca. Quanto á honra dos soldados, naÕ ha necessidade 
tle ter cuidado delia ; nunca cila brilhou com mais lustre 
doque naquella campanha ; mas pelo que diz respeito a 
elle, naõ ha de elle enganar homem desapaixonado, por
que seria impossível justificar a serie de operaçoens, que 
assignalaram os últimos annos do seu reynado. 

Accusa-me de traição ! pergunto aonde está a recom
pensa ? Rejeitei com desprezo toda sorte de vantagens 
pessoaes que me offerecêram, e colloquei-nte voluntaria
mente na situação de todo o exercito. Tinha eu alguma 
predilecçaõ particular pela Casa dos Bourbons ? Donde 
me poderia ter vindo ? apenas havia eu entrado em vida 
activa, quando aquella familia cessou de governar em 
França. Qualquer que fosse a opinião, que eu tinha do 
espirito superior do Rey , de sua bondade, e da dos Prín
cipes, differia muito da realidade ; o encanto, que se sente 
juncto a elles, era dosconhecido para mim, e naõ podia 
dar origem Aquelles penhores sagrados, que agora me ligam 
a elles; c que seus presentes infortúnios, tam pouco me
recidos, ainda mais apertara. Penhores sagrados, porque, 
para homens que tem coração, testemunhos de considera
ção e estima tem valor mil vezes maior doque dádivas e 
benefícios. Qual foi pois o motivo de minhas acçoens ? 
Um amor ardente da minha pátria, que foi toda a vida o 
senhor do meu coração, e que absorvia todas as minhas 
ideas. Desejei salvar a França de destruição ; desejei 
preservalla de combinaçoens, que lhe haveriam acarretado 
sua ru ina ; daquellas combinaçoens fataes, fructo das 
mais estranhas illusoens de orgulho, e tam repetidas vezes 
renovadas em Hespanha, na Russia, e na Alemanha, e 
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qne ameaçavam uma catastropbe, que era necessário pre
venir instantaneamente. 

Estranha e luctuosa fatalidade prevenio-nos de receber 
da volta da Casa dos Bourbons todas as vantagens, que 
delia se esperavam para França ; todavia devemos-lhe o 
prompto fim de uma guerra fatal, o livramento da capital 
e do reyno, uma administração suave e paternal, e uma 
tranquillidade e l iberdade, que nos eram desconhecidas. 
Em poucos dias tunis esta l iberdade, tam cara, e tam ne
cessária a todos os Francezes, seria consolidada para 
sempre. 

Dizem que os Estrangeiros estavam perdidos sem re
curso, e que fui eu quem os salvou. Sou eu o seu salva
dor ! E u que pelejei contra elles com tanta energia e 
constância, cujo zelo nunca arrefeceo um momento. Eu , 
que, depois de haver associado o meu nome aos mais bri
lhantes suecessos da campanha, já tinha uma vez preser
vado Paris pelos combates de Meaux e Lisy. Digamos 
que foi aquelle que deo tam grande ajuda aos estrangei
ros, em suas operaçoens, que tornou inúteis a devoção de 
tantos bons soldados e officiaes intelligentes, aquelle que, 
com 300.000 homens queria guardar e occupar a Europa 
desde o Vistula ao Cattaro, e ao Ebro, quando França 
nem bem tinba para sua defensa 40.000 soldados junetos 
á pressa,—e os libertadores da França saÕ aquelles que, 
como por um milagre, a salvaram da cruzada dirigida 
contra ella, e asseguraram a volta de 250.000 homens dis
persos pela Europa , e de 150.000 prisioneiros, que hoje 
constituem sua força e poder. 

Servi o Imperador Napoleaõ cora zelo, constância e 
devoção, durante toda a minha carreira, e separei-me delle 
unicamente para salvar a França, e quando um passo mais 
para diante a teria precipitado no abysmo, que ella mesma 
abrira. Nenhum sacrifício era mui grande quando a 
questão era da honra e salvação da minha pátria, c mesmo 
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assim quantas circumstancias algumas vezes os tornam 
penosos e melancholicos ! Quem mais doque eu tem mos
trado desinteresse pessoal, e se tem governado mais pelo 
interesse geral ? Quem mostrou já maior exemplo de 
sofrimento, em perigos, e privaçoens. Quem tem mos
trado em toda a sua vida maior desinteresse doque eu 
tenho ? A minha vida he pura , e he a de um bom cida
d ã o ; e queriam deitar-lhe infâmia! N a ó ; naó, tantas 
acçoens honrosas em tam longo decurso de annos, desmen
tem tanto esta accusaçaõ, que aquelles, cuja opinião for de 
algum valor, nunca a haõ de acreditar. Qualquer que 
seja o destino que me está reservado ; ou tenha de 
passar toda a minha vida em proscripçaó, ou me seja per
mittido ainda servir a minha pátria, ou seja chamado, 
ou lançado de seu seio, os meus desejos pela sua gloria e 
felicidade, nunca haõ de variar ; porque o amor da minha 
pátria hade ser sempre a paixaõ do meu coração ; e o Rey 
tem entendido bem os meus sentimentos, e fez just iça á 
rectidaõ das minhas intensoens, quando se dignou accres
centar ás minhas armas a divisa Pátria' totus et ubique, 

que, em poucas palavras, descreve a historia de toda a 

minha vida. 
O Marechal Duque de R A G U S A . 

Gante, l de Abril , de 1815. 

ÁUSTRIA. 

O abaixo-assignado, Ministro de Estado da Repart ição 

dos Ne°*ocios Estrangeiros de S. M . o Imperador de Áus

tria, tendo informado seu augusto amo da communicaçaõ 

que lhe fizera Lord Castlereagh, a respeito do artigo 8 o . 

do tractado de 25 de Março próximo passado, tem rece

bido ordens para declarar, que a interpretação dada 

aquelle artigo pelo Governo Britannico, he inteiramente 

conforme com os princípios porque S. M . Imperial se 
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propõem regular sua politica durante a presente guerra. 
O Imperador, posto que írrevogavelmente resolvido a 
dirigir todos os seus esforços contra a usurpaçaõ de Na
poleaõ Buonaparte, como aquelle objecto está expresso no 
artigo 3o., e a obrar em aquelle respeito na mais perfeita 
uniaõ com seus Alliados, está naõ obstante convencido, de 
que o dever, que lhe impõem o interesse de seus vassallos, 
e igualmente os principios porque elle se governa, naõ 
lhe permittir iam que se obrigasse a proseguir na guerra, 
para o fim de impor á França está ou aquella forma de 
governo. 

Por muitos desejos que S. M. o Imperador tenha, de 
tornar a ver S. M. Christianissima sobre o throno, e tenha 
constante cuidado em contribuir, junctamente cem seus 
Alliados, para o conseguimento de objecto tam desejável; 
tem, comtudo, S. M. julgado, que era justo responder, por 
esta explicação, á declaração que S. Ex*. Lord Castle
reagh transmittio por occasiaõ da troca das ratificaçoens, 
e que o abaixo-assignado, de sua parte, está authorizado 
para acceitar. METTERNICH. 

Vienna, 9 de Mayo, de 1815. 

Primeiro Bulletim Extraordinário do Exercito da Itália. 

Vienna, Domingo, 14 de Mayo. 
As partes officiae*, do Tenente Marechal-de-Campo 

Baraõ Bianchi, datadas de Macerata, de 15 do corrente, 
contem o seguinte :— 

O General Commandante, Baraõ Bianchi, que tinba 
avançado a marchas forçadas pela estrada de Tolentino, 
para Macerata, logo que soube com certeza, que o Rey 
Joaquim, arrojado pelo Conde Nieperg de-todas as posi
çoens, em que alternativamente forcejâra por manter-se, em 
sua retirada pela estrada que vai a Macerata, tinha prova
velmente resolvido atacar com força superior, c fazer 
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recuar, o corpo debaixo do seu immediato commando, 
antes que pudesse effectuar sua juneçaõ com o Conde 
Nieperg, e deste modo abrir para si caminho a travéz do 
valle de Chienti para os territórios Napolitanos, em direc
çaõ a sua capital, resolveo o BaraÕ, a pezar de ser pequeno 
o numero de suas tropas, fazer halto em frente de Tolcn-
tino, e esperar ali pelo inimigo. 

O inimigo, depois de ter ajunetado toda a sua força, 
que era muito superior á do Marechal-de-Campo Bianchi, 
atacou no dia 2 de Mayo, com as divisoens de Ambrosio, 
Pignatelli, Livrou, Leechi, e com uma brigada da divisão 
de Carrascosa. As nossas tropas batteram-se com a sua 
accostumada coragem indomável, e tornaram abortivos os 
mais valentes ataques do inimigo. A chegada da noite 
pôz termo á acçaõ. 

No dia seguinte, antes de nascer o sol, renovou os seus 
ataques o Rey Joaquim, com a vaã esperança de ganhar 
a nossa posição sobre ésla estrada ; e a acçao continuou 
com a maior obstinação durante todo o dia, até outra vez 
se pôr o sol. Porem, neste, assim como no dia prece
dente, cobriram-se as nossas tropas da maior gloria. Re-
pelliram todo ataque, e por fim arrojaram o inimigo de 
todas as suas posiçoens. No meio tempo, a chegada do 
Conde Nieperg a Jesi, conipellio o inimigo a tomar o 
expediente de se retirar de todo, e assim o commecou a 
fazer na direcçaõ de Fermo, em ordem a ganhar a única 
estrada que lhe ficava, que vai ao longo da costa para 
Pescara. 

A nossa perda, em mortos e feridos nesta acçaõ de dois 
dias monta de entre 1000, a 1100 homens, entre os quaes 
lia 7 officiaes mortos, c 20 feridos. A perda do inimigo 
he muito considerável. Os Generaes de Divisão Ambro
sio e Pignatelli, o General de Brigada, Lacozana, e tres 
dos Coronéis inimigos (incluindo o Coronel Rocca Ro
mana, que depois moriro) estaõ feridos. Prisioneiros, 
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já tem chegado 1600, entre os quaes ha dous Ajudanfes-

generaes, e trinta officiaes. Tomámos uma peça, e seis 

carros de pólvora. O inimigo também perdeo em sua 

rápida fugida uma considerável quant idade de. bagagem 

(entre a cpial ha uma parte da equipagem do R e y ) , e toda 

a sua botica de campanha . 

A s b r i g a d a s i n i m i g a s A n g u e l l a e M e d i c i s fo ram inteirais o o 
mente dispersadas. 

Todo o corpo de infanteria de dous regimentos, e 

alguns outros batalhoens foram annihilados por aquelle 

valoroso regimento de Hussares do Principe Regente de 

Inglaterra , e pelo de Dragoens do Gram Duque de Tos-

cana. A nossa artilheria e infanteria oppozeram-se á 

força inimiga, quasi dupla , com a mais invencível co

ragem. 

Depois desta victoria, o corpo do Conde Nieperg 

rcunio-se de todo ao exercito. Os Napolitanos vaõ for

temente perseguidos pela estrada qne vai a Pescara ; ao 

mesmo tempo que o General Commandante-cm-Chefe, 

Conde Bianchi , vai proseguindo em suas manobras para 

cortar a retirada do inimigo para a sua capital . Os 

canhoens do inimigo, segundo cartas achadas entre a ba-

íraírem do Director da Artilheria, haõ de ser embarcados 
D O 7 

em Porto- Ferino. 

Um grosso destacamento do corpo do General Von Nu

gent estava no dia 2 em Aquila , indo em marcha para 

Popul i . J á se tinha entrado em negociaçoens com o 

Commandante Napol i tano em Aquila . 

O General Nugent tinha investido Roma, e no dia 4 

tinha decampado para Albano. Os sentimentos do povo 

dos Estados Ecclesiasticos correspondem bem ás nossas 

expectaçoens. A nossa marcha por este paiz assemelha-

se a um tr iuinpho. E m toda parte uma multidão im-

immensa espera por nós, para nos saudar com vozes de 

alegria. As gentes do campo tomam a parte mais activa 



Miscellanea. 689 

nesta contenda. Alguns destes, e também das cidades, a 
pezar da opposiçaõ de vários officiaes, chegaram-se ás 
fileiras mais avançadas dos nossos prisioneiros, e mataram 
muitos. 

Segundo Bulletin do Exercito. 
Consta por noticias officiaes vindas de Roma e de Milaõ, 

que o Rey de Napoies, depois que lhe foi recusada passa
gem livre pelos territórios Romanos, entrou com violência 
pelos dominios do Papa, cm 22 de Março, e marchou ao 
mesmo tempo com toda a sua força, das Marcas para as 
Legaçoens; e no dia 30 commecou as hostilidades, ata
cando os postos Imperiaes em Cesena. O Coronel Ga-
venda dos Hussares do Principe Regente, teve ordem de, 
em caso de ataque, naÕ se travar em acçaõ de muita 
conseqüência, e conseguintemente de retirar-se para o seo 
ponto de defeza. 

Depois da batalha, o General Bianchi, conforme com 
as ordens que tinha, tomou a sua posição por de trás do 
Cannal de Bentivoglio, e na testa de ponte de Borgaforte, 
sobre o Po. 

Terceiro Bulletin do Exercito de Itália. 
Por um Correio, que partio do Quartel-general do E x 

ercito de Itália, no dia 14, acabamos de receber as se
guintes noticias : 

Era indispensavelmcnte necessário defender do inimigo 
o ponto de Ferrara, que ainda naõ estava em estado capaz 
de defeza, nem provida. Para este fim, o Baraõ Frimont 
ordenou ao Tenente Marechal-de-Campo Mohr, qüe mar
chasse para diante da testa-de-ponte de Occhio Bello, 
sobre Ravale e Casaglia, em ordem a atacar e expulsar o 
inimigo. 

Este ataque foi feito no dia 12, de tarde, com grande 
V O L . XIV. No. 84. 4 x 
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vigor, pela divisão de Mohr, em quanto o Tenente Mare-
chal-de-Camp Conde Nieperg, ameaçava o flanco do ini
migo. Este, apezar de ter sido reforçado promptamente 
pela divisão de Ambrosio, foi completamente derrotado, 
todas as suas obras destruídas, e felizmente ficou livre 
Ferrara, retirando-se o inimigio de todo, na noite de 13. 

O Tenente Marechal-de-Campo Mohr, perseguio-o em 
todas as direcçoens para o lado de Bolonha. O regimento 
de Wied Runkel, tomou uma peça de canhaõ, e alguns 
carros de bagagens ; cahiram em nossas maõs muitos pri
sioneiros, e a perda do inimigo, cm mortos e feridos foi 
mui considerável ; entre estas conta-se o General Am
brosio. 

Da nossa parte, perdemos 150 entre mortos e feridos, 
entre os quaes ha vários officiaes. Lamentamos em par
ticular a má-ventura do valoroso Major Ivanovich, de St. 
Julian, que perdeo uma perna de um tiro de canhaõ. O 
General da Cavallaria recommenda muito o comporta
mento do Tenente Marechal-dc-Campo Mohr, e igual-
menfe o do General Baraõ Laver, que, com muito valor 
defendeo a cidadella de Ferrara ainda por acabar, contra 
dous assaltos violentos. 

O General Conde Nugent repellio vários ataques no dia 
10, e l l , em Pistoia, e tomou ao inimigo prisioneiros. 

Nas differentes acçoens ategora temos tomado 2.000 pri
sioneiros. 

O resultado de todas as operaçoens em Itália prova, que 
Murat tem sido obrigado a deixar a 'offensiva. Tem-se 
retirado desde as margens do Po, batido em todos os 
pontos. Seo exercito está demoralisado ; a paz da Itália 
que elle ameaçava, está assegurada; e o nosso exercito, 
em poucos dias estará em estado de atacar com forças su
periores, ao mesmo tempo que se está ajunetando outro 
corpo nas fronteiras de Piedmonte, para o fim de observar 
o Sul da França. 
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Carta do Gen. Millet de Villeneuve, Chefe do Estado 
Maior Napolitano, pedindo ao General Austriaco um 
Armistício. 

Quartel-general, 21 d'Abril, 1S15. 
"Genera l !—O Rey de Napoies, estando com justo 

receio, sobre a segurança de seos Estados, motivado pelaa 
negociaçoens de Vienna, c depois dos inesperados aconte
cimentos, que parecia provável que houvessem de renovar 
a coaliçaõ dos Soberanos da Europa contra a França, jul
gou que devia outra vez occupar, e que tinha direito para 
o fazer, a linha que guardara durante a guerra passada, 
em conseqüência de uma Convenção formal assignada 
pelos Generaes Nugent e Livrou, a que naó (em renunci
ado por estipulaçoens algumas posteriores, c das quaes o 
exercilo Napolitano se retirou meramente em conseqüência 
de um arranjo convencional. S. M. lisongeava-se de que 
esta linha lhe havia de ser entregue sem difficuldade ; e 
talvez naõ se começassem as hostilidades se V. E. tivesse 
recebido as communicaçoens, que foram prevenidas por ac-
cidentes imprevistos. Como as tropas Austríacas em Ce-
sena tinham feito fogo sobre as Napolitanas, naõ podia o 
Rey deixar de crer senaõ que fora por ordem de V. E. , e 
que as haveria recebido positivas de sua Corte, para obrar 
hostilmente contra elle. Assim que S. M. se vio impli
cado em guerra contra tam grande Potência, sem que tal 
fosse sua tençaõ, julgou necessário fazer uso de todos os 
recursos, que muito havia que se lhe tinham offerecido na 
Itália, e cuja execução até nem tentou continuar mais-
Os movimentos do nosso exercito para Bolonha, Ferrara, 
e Modena, saõ conhecidos de V. E . , cm quanto estes se 
executavam, vio o Rey, por communicaçoens que teve 
com Lord \V. Bentinck, que as hostilidades, commeçadas 
contra elle, naõ o eram em conseqüência de plano concerta
do, porque o General Inglez dissera, que naõ tinha recebido 
notificação a esse respeito ; porém ao mesmo tempo via 
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S. M. que a Inglaterra, com quem elle desejava permane
cer em paz, poderra tomar parte ua guerra, se ella continu
asse. Esta dupla informação excitou o desejo de se tentar 
uma reconciliação com a Corte de Austríaca. Portanto, S. 
M. fez participar a Lord W . Bentinck a sua tençaõ de fazer 
um movimento retrogrado; e também haveria proposto 
um armistício a V. E . se naõ receasse que tal proposição 
poderia ser interpretada como uma manobra, para rebater 
n actividade das disposiçoens militares contra o seu exer
cito, no momento em que commeçava sua retirada. 

Agora que o Rey se acha com ioda sua força, na linha 
que julgara próprio escolher; agora que ha provado suf
icientemente, que seos movimentos naõ eram obrigados, e 
que está suficientemente senhor delles, authoriza-me S. M. 
para fazer saber a, V. E . que elle tem requerido em Vi
enna novas declaraçoens, e feito proposiçoens á vossa 
Corte, das quaes espera êxito feliz. No meio tempo, or
dena-me S. M., que proponha á V. E. um armistício, pa
ra se evitar desnecessária effusaõ de sangue. 

S. M. deseja que vós, General, consintais nesta propo
sição. Entaõ nomeará o Rey um General para fixar, com 
quemqucr que V. E . nomear, a linha que cada um dos ex
ércitos deverá occupar. 

Tenho a honra, &c. 
(Assignado) M I L L E T DE VILLENEUVE, 

Chefe do Estado Maior, e Capitão das guardas de S. M. 

Resposta do Chefe do Estado Maior do Exercilo 
Austriaco. 

GENERAL,—Quando S. M. o Rey ajunctou o seo exer
cito nas Marcas, como todas as suas preparaçoens annun
ciávam o plano tle uma guerra, a Corte Imperial Austría
ca que estava absolutamente ignorante de alguma causa 
para estes armamentos, requereo uma explicação a respeito 
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delles; c como elles pareciam ser dirigidos contra as Le-
gaçoens, que estavam oecupadas pelas suas tropas, ajunc
tou a declaração de que qualquer violação daquelle terri
tório, seria considerada como um acto formal de hostili
dade. 

Naõ fôram, portanto, uns poucos de tiros de espingarda 
em Cesena, que decidiram a questão da guerra ; foi o acto 
do Key, em avançar com todo o seo exercito para dentro 
do território das Legaçoens, as quaes estavam oecupadas 
por suas tropas ; e foi a sua proclamaçaõ, publicada em 
Himitii, em 30 de Março. 

As vistas c os sentimentos annunciadosnaquella procla
maçaõ devem servir ao Hey de estandarte para julgar d a 
recepção que haverão de encontrar as snas novas proposi
çoens para uma acomniodaçaõ. Ao mesmo tempo que , 
por ordem do Commandante em Chefe do Exerci to Aus
triaco de Itália, tenho a honra de responder á carta que 
vos me dirigistes em 21 de Abril, também estou encarre
gado de ajunctar, que o Commandante em Chefe recebeo 
as ordens mais positivas para continuar as operaçoens com 
vigor; c, portanto, naõ está authorizado para reprimir o 
seo curso por um armist íc io; que , naõ obstante, havia 
mandado immediatamente buscar ordens superiores sobre 
as proposiçoens contidas no vosso officio. 

Tenho a honra, &c. &c . 

Quartel-general, 24 de Abril. 

Bulletim, sobre as operaçoens do Exercito Austriaco; 
publicado em Londres. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 24 de Maio, 1815. 

Receberam-se a noite passada Cartas de Lord Burg-

hersh, datadas de 3 do corrente, as quaes dizem, que o 

General Austriaco Bianchi estivera naquella manhãa pe 

lejando contra tres divisoens Napoli tanas era uma acçaõ, 
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que terminou em sua total derrota, e na avançada dos 
Austríacos de Tolentino para mui perto de Macerata. 

Pela rapidez com que o General Bianchi tinha condu
zido sua marcha desde Bolonha por Florença e Foligno, 
pôde occupar a estrada, que vai direita desde Ancona até 
Napoies, e por este modo rodear as posiçoens do exercito 
Napol i tano. Murat , foi, por conseguinte, obrigado a dar 
batalha, na esperança de assegurar sua retirada para as 
fronteiras dos Estados Napoli tanos. 

O General Bianchi , no dia 2 de Maio, tomou uma posi
ção sobre os altos na frente de Tolentino, oecupando o es
paço entre os rios Chienti na sua direita, c o Potenza na 
sua esquerda. Mura t avançou contra elle de Macerata 
com as divisoens do General Livrou, Pignatelli , e Ambro
sio, e occupou os altos em roda de Monte-iVl ílone. 

N a madrugada do dia 3 , os Napolitanos atacaram o 
centro e a direita dos Austríacos, commandados pelos 
Generaes Mohr, e Starhcinberg; porem, talhando este ata
que, e com perda, virou-se o total do exercito de Murat, 
contra a esquerda Austríaca. Este ataque, feito em tres 
columnas pezadas de infanteria, cm massa, apoiado por 
cavallaria, e artilheria, foi recebido por unia brigada Aus
tríaca, mandada pelo General Bianchi , o qual pôde, com 
o auxilio de dous esquadroens de cavallaria, tomar umu 
das massas, e dispersar as outras. 

Lo^o depois t!c aqui falhar, commecou Murat a retirar-
se : loi perseguido com actividade até escurecer, toma
ram-se perto de 1000 prisioneiros durante aquelle dia : 
destes furam o General Colier, e um Ajudante de. Campo 
do General Medccis : os Generaes Ambrosio c Campana 
foram fe:idos. 

O General Nieperg , com o seo corpo, estava em com
municaçaõ com o General Bianchi juncto a Nep i . 

O exercilo Napol i tano retirou-se por Ferino c Pescera. 

Cartas subsequentes de L o r d l iurghersh, datadas de 
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Roma, 7 de Maio, dizem, que o General Nieperg chegara 
a Monte Cassiano no dia 3 á noite, e recebera ordem para 
ir ter com o General Bianchi 110 dia 4 a Macerata. Utn 
destacamento do corpo do General Nugent , que ia em mar
cha pela estrada de Rielte para Aquila, encontrou-se no 
Io. de Maio com um corpo de 500 Napolitanos e derro
tou-o causando-lhe grande perda . 

O inimigo era commandado pelo General Montigni, e 
occupava uma posição forte sobre a estrada entre Civita 
Ducale e Introdoro, da qual , naõ obstante, foi immedia
tamente obrigado a recuar por um valoroso ataque, dir i
gido pelo Major Flette ; tomamos dous ofliciaes e vários 
prisioneiros; e uma porçaõ considerável largou as armas 
e dispersou-se. Os paizanos das visinhanças tomaram 
parte activa no perseguimento dos Napoli tanos fugitivos. 

O Major Flet te , depois de aqui ser bem succedido, 
marchou sobre Aquila, aonde chegou no dia 2 . A guarni 
çaõ, que constava de 300 homens, á sua aproximação, 
retirou-se para dentro do castello. N o dia 4 capi tulou, 
entregando 10 peças de art i lheria, e uma considerável 
quantidade de muniçoens, e sendo-lhes permittido voltar 
para Napoies , debaixo da condição de naó servirem contra 
os Alliados pelo espaço de um mez. 

FRANÇA. 

Circular do Ministro do Interior aos Prefeitos dos 

Departamentos. 

Par is , 8 de Mayo , 1815. 
F u i informado, de que em varias partes do Impér io , os 

agentes da Administração tem violado o segredo das con-
respondencias. Q u e m podia authorizar tal med ida? 
Diraõ os seus authores que elles desejam servir o Governo, 
e descubrir as suas intençoens? Introduzir taes procedi
mentos na administração, naõ he servir, mas sim calumniar 
o Imperador. Elle naõ requer, elle regeita a homenagem 
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de um serviço desapprovado pelas leys. E naõ tem as 
leys, desde 1783, concurrido em declarar, que o segredo 
das cartas lie inviolável ? Todas as nossas desgraças, cm 
diferentes períodos da revolução tem procedido do que-
brantamento de principios: he tempo de renunciar a taes 
practica*?. Vos, postanto, punireis com o maior rigor das 
leys, aquellas infraeçoens dos mais sagrados direitos dos 
homens cm sociedade. Os pensamentos de um cidadão 
Francez devem ser íaó livres como a sua pessoa, 

(Assignado) CARNOT. 

Avizo pela repartição da guerra. 
Nenhuma pessoa militar, em serviço activo, qualquer 

que seja a sua graduação, excepto aquelles que pertence
rem a deputaçoens de corpos, poderão deixar o seus pos
tos, para assistir ao Campo de Maio; a sua ausência naÕ 
pode deixar de ser prejudicial ao serviço. 

(Assignado) Marechal Principe ECKMUHL, 

Ministro da Guerra. 
Paris, 8 de Mayo. 

PAIZES BAIXOS. 

Proclamaçaõ dyEl Rey. 
Guilherme, por Graça de Deus, Rey dos Paizes Bai

xos, Principe de Orange-Nassau, Duque de Luxembour-
go, &c. &c. 

(Depois de um preâmbulo, a dizer que as leys existentes 
naõ saõ sufficientes para punir prompta a exemplarmente 
os descontentes, que desejam excitar desconfiança, desor
dem, e discórdia, ordena o seguinte:—) 

Art. 1. Sem prejuizo das disposiçoens do titulo Io. do 
3o . Livro do actual Código Penal, naõ sendo dellas cousa 
alguma derrogada, todos aquelles que propagarem rumo
res, annuncios, ou novidades, que possam tender a assustar, 
ou a perturbar o publico; todos aquelles que mostrarem 
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•ser partidistas ou instrumentos de potência estrangeira, seja 
por dictos públicos, palavras de senha, actos públicos oa 
secretos; e, em fim, todos aquelles que trabalharem por 
excitar desconfiança, desunião, ou contestaçoens entre os 
habitantes, ou desordens e sediçoens, levantando o povo 
nas ruas ou praças publicas, ou por alguns outros meios 
contrários á boa ordem, separada ou collectivãmente, seraõ 
punidos, segundo a extensão do crime, e suas circunstan
cias, sendo expostos no pelourinho, por espaço de uma hora 
até seis, sendo degradados, ou marcados, ou encarcerados 
por espaço de nm até 10 annos, e por uma condemnaçaõ 
de 100, até 10,000 francos. 

2. No caso dos crimes mencionados no artigo acima 
terem o resultado de perturbar o repouso publico, ou de 
causarem sediçaõ, as pessoas culpadas, e igualmente os 
seos complices, seraõ, além da muleta, condemnados a tra
balho rigoroso, e a serem marcados, sem serem eximidos 
de pena de morte, se o caso o pedir. 

3. Um Tribunal extraordinário, composto de oito Con
selheiros tirados do nosso Tribunal Superior de Justiça de 
Bruxellas, de um Procurador Geral, ou de um dos Advo
gados Geraes, &c. he encarregado das fúnçoens do 
Tribunal, de julgar e passar sentença por aquelles crimes 
e offensas. 

4. As perseguiçoens teraõ logar sem demora, e sem 
alguma informação preliminar, e as sentenças naõ seraõ 
sujeifas a appellaçaõ, nem a revista. 

5. As sentenças seraõ executadas 24 horas depois de 
serem pronunciadas. 

O no so Procurador Geral he encarregado da execução 
deste decreto. 

Ordenamos e mandamos ao Jornal Official, que insira 
este decreto, e também que se imprima deste um numero 
sufficiente, e que se mande para todas as terras, para ter 
affixado e circulado. 

VOL. IV. No. 84. 4 u 
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Também mandamos e ordenamos a todos os nossos Com
missarios Geraes, e outras authoridades, que ponham todo 
o cuidado ua mais prompta e rigorosa execução deste 
decreto. 

Bruxellas, 20 de Abril, de 1815, e no segundo anuo do 
nosso reynado. 

(Assignado) G U I L H E R M E . 

P R Ú S S I A . 

Proclamaçaõ dos General Blucher, aos Soldados Saxo-
nios, por occasiaõ do motim, que fizeram no exercito. 

Liege, 6 de Mayo. 
Soldados do Corpo Saxonio.—Terríveis crimes se tem 

commettido nas vossas fileiras. Eu tinha confiadamente 
fixado o meu quartel entre vós, quando fui atacado por 
uma tropa de assassinos e rebeldes ; os quaes, recusando 
obedecer a seus officiaes , persistiram tres dias em seu cri
minoso motim. Soldados, vós serieis deshonrados aos 
olhos de toda a Europa ; a vossa honra nacional seria 
para sempre perdida, se eu vos naõ fizesse agora a justiça 
de testificar, que vós expressastes, de maneira decidida, a 
indignação, que vos causou a licenciosidade da soldadesca, 
que, recusando obedecer a seus officiaes, violou o primeiro 
dever do soldado. 

Pela confiança, que vós em mim puzestes, vos calculas-
tes na posse dos direitos que vos daõ a honra c as leys da 
guerra. Naõ vos enganastes. O regimento de granadeiros 
cessou de existir. O estandarte, que elle aviltou, foi quei
mado, e a espada da justiça cahio sobre os culpados. 

Soldados. Continuai a prestar attençaõ á vóz de vossos 
officiaes. O seu dever naõ he somente conduzir-vos á 
batalha, mas também vigiar na conservação de vossa 
honra, c de vosso bem. Naõ posso, portanto, raostrarvos 
melhor a minha approvaçaõ, nem salvar melhor o vosso 
character do desdouro, que encorreria, do que continuando 
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a entregar á severidade tias leys os promotores da insub

ordinação, e seus cúmplices, se elles se atreverem ainda, 

por seus crimes, a manchar a vossa gloria militar. 

B L U C H E R . 

Reflexoens sobre as Novidades deste Mez. 

BRAZIL. 

Embaixada Portugueza em Londres. 

Finalmente acha-se o Conde de Funchal removido de sua 
Embaixada em Londres, havendo tido sua audiência de depe-
dida de S. A. R. o Principe Regente da Gram Bretanha, aos 
25 de Abril. 

Nós lamentamos a necessidade de nos vermos outra vez 
obrigados a fallar de S. Exa. ; porque parece pouco generoso 
malhar n'um homem cahido ; basta-lhe, dirão, a sua infelici
dade, ter perdido o seu lugar. S. Exa. pôde estar certo, que 
pelo que respeita a sua pessoa, como indivíduo, de boa von
tade deixariamos de oecupar-nos com elle, mas, como homem 
publico, nao podemos deixar de expor o seu comportamento, 
para exemplo dos mais. 

O successor de S. Ex2. chegou a Inglaterra nos principios 
de Março, foi recebido na Corte, aos 12 de Abril ; quando 
apresentou as suas credenciaes ao Principe Regente; c aos 3 
de Mayo foi introduzido a S. M. a Raynha, como se vè da 
seguinte noticia da Gazeta official:— 

" Palácio da Raynha, 3 de Mayo, 1815. 
" Hoje, Monsieur de Freire, Ministro Plenipotenciario de 

S. A. R. o Principe Regente de Portugal, teve uma audiência 
de S. Magestade (a Raynha) ; aonde foi introduzido pelo 
Conde Morton, Lord Camarista de Sua Magestade; e condu
zido pelo Ajudante do Mestre de Cerimonias, Roberto Chester, 
Escudeiro." 

Agora i que respeito mostrou o Conde ás ordens de seu 
Soberano, continuando a chamar-se Embaixador, e a exercitar 
algumas das funcçoens daquelle cargo, desdo os 12 de Abril, 

4 U 2 
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em que seu successor apresentou as credenciaes, até 25 de 
Mayo, em que o Conde teve a audiência de despedida f 

Para o Conde conhecer, qual seria a impressão, que tal 
comportamento devia produzir na sua Corte, bastava lembrar, 
se, que este éra ja o segundo successor, q l l e lhe nomeavam ; e 
que a punetualidade de obedecer as ordens do Soberano, em 
todos os casos, vem a ser objecto de sumiria delicadeza em 
uma Corte estrangeira, aonde convém que os Ministros se 
esqueçam iuteiramente do que lhes diz individualmente res
peito, para só terem em vista os interesses, e a dignidade de 
«en Amo, a fim de o fazerem brilhar em todas as oceasiaens; e 
que nunca appareça senaÕ em uma luz vantajoza. 

Mas em fim todas as cousas tem seu termo; basta por agora. 
Desejamos a S. Ex'. feliz viagem; e que se divirta em Roma. 
no descanço que merece. 

Relaçoens do Brazil com a Inglaterra. 

Achamos em gazetas lnglezas (Obs. 14 Maio) alguma 
observação c noticia a respeito do Brazil, que nao estamos 
dispostos a deixar passar sem commento: he o seguinte :— 

" Recebemos hontem notícias do Rio de Janeiro, que che. 
gam até 13 de Março. Elias saÕ interessantes em tanto 
quanto tendem a mostrar as precauçoens, qae seraõ necessá
rias, para fazer permanentes as nossas connexoens commer
ciaes com aquella Corte ; e as difficuldades, que se acharão ao 
pôr em força os tractados existentes, sob a disposição adversa 
daquelle Governo. A seguinte carta he de uma pessoa a mais 
respeitável, que teve as melhores opportunidades de se infor
mar;—ella expõem distinetamente o character e vistas dos 
partidos, cm que se acham divididos os Conselhos do Principe 
Regente." 

" Rio.de-Janeiro, 10 de Março, 1815. 
<( Vós tereis recebido muitas noticias vagae, a respeito do 

Príncipe Regente deixar este paiz, c voltar para Portugal. A 
procrastinaçaÕ, e incerteza provavelmente resulta, de que o 
Ministério aqui naÕ está entre si de boa intelligencia. Porém, 
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coiiiicxo como este objecto he com os interesses Britannicos e 

coininercio Inglez, cm um de seus mais preciosos pontos de 

direcçaõ, hc impor tante explicar as circumsíancias. Os mcm. 

bros do Governo estaõ divididos cm dous part idos. A frente 

de um esta o Marquez de Aguiar , que deseja a volta de 

S . A . R . ; sendo homem idoso, c nao se arominoilando a sua 

constituição com o clima. He elle um advogado do systema 

antigo de Governo, sendo de opinião, que qualquer alteração 

seria prejudicial á coroa. Se tivesse coragem, seria uni admi

rável apoio de Fernando V I I . Elle considera o povo cm 

geral formado para uso da Familia Rea l , c da Nobreza ; e, 

ainda que lhe custasse a vida, elle nao faria uma cortezia, para 

responder ao homem naõ nobre, que o tivesse saudado. A 

frente do outro partido está Arau jo , que posto que idoso, con

serva muita de sua antiga energia. Elle opina pela continua

ção da Familia Real aqui , sabendo q u e , sob um Governo 

conveniente, este paiz será, com o decurso do tempo, de grande 

conseqüência na escala das naçoens. Elle também prevè, que 

com a volta da casa de Bragança se adoptará a antiga politica 

colonial, e se fecharão out ra vez os portos do Brazil , contra o 

commercio estrangeiro, segundo as máximas invioláveis da

quella politica. A auzencia da corte oceasionará também mais 

extenças fraude» nas rendas publicas ; e até mesmo, com todas 

as vantagens de sua presença, nuÕ he mais doque ametade da 

somma cobrada, a que se applica ao serviço actual da C o r o a ; 

o resto he pilhado, e esperdiçado." 

Como ha sempre muita gente interessada em fazer communi

caçoens parciaes, aos Redactores dos Jornaes públicos, pode 

muito liem ser, (pie aquella carta datada do Rio-de-Janei ro , 

fosse escripta aqui em Londres . Como quer que seja, devemos 

dizer, que a impressão, que aquelle extracto pretende fazer, 

indica ideas muito erradas, na matéria que se propõem a 

ellucidar. 

O escriptor daquella car ta , pretende expl icar , pela discor

dância de part idos no Ministério do Brazil , a apparente con-

tradicçaÕ do procedimento que honve, em se mandar da Ingla

terra ema náo para trazer a Lisboa S. A . R. o Principe Re -
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gente de Portugal, e o recusar elle regressar-se á Europa 
Nos podemos muito bem explicar isto, sem recorrer a discor. 
dancia dos partidos, c sabemos que tal discordância nao existe 
neste ponto; portanto assentamos, que as juggestoens do 
author da carta nao merecem credito algum. 

Representa.se aqui o Marquez d'Aguiar, c o Conselheiro 
Araújo, como cabeças destes dous partidos oppostos: tal op
posiçaõ naÕ existe ; antes, pelo contrario, aquelles dous esta
distas vaõ de accordo, cm quasi todas as medidas publicas; e 
por todas as noticias do Brazil sabemos, que elles saÕ do mes
mo sentir e partido politico. 

Nós dissemos ja em outro N0 . , que o Ministro Inglez tinha 
asseverado no Parlamento, qne o Principe Regente de Portugal 
havia pedido aquella esquadra Ingleza, para voltar Lisboa ; e 
notamos cntao, que éra impossível, que um Ministro de tanta 
probidade, avançasse officialmente uma falsidade. Observamos 
também entaõ, que S. A. I t . naÕ podia ter pedido tal esqua
dra ; porque, sem mudarem as circumstancias, tinha determi
nado nao vir nessa esquadra para Portugal; logo a explicação 
obvia desta contradicçaÕ he, que alguém enganou o Ministério 
Inglez, pedindo-lhe a tal esquadra em nome de S. A. R., sem 
que o Principe Regente tal houvesse desejado. Agora quem 
foi esse tal he que vale bem a pena de indagar; nós naÕ temos 
por hora meio de o saber; e naÕ devemos arriscar conjecturas 
no publico ; porém a hypothese, que figuramos, he natural e 
obvia, para solver a difficuldade, sem appellar para a existência 
de partidos oppostos na Corte do Brazil; os quaes sabemos 
que, neste caso, nao os houve; e quando os houvesse isso nao 
explicava o facto cabalmente; por quanto se S .A .R . tinha 
tomado a resolução de pedir uma esquadra Ingleza c vir nella 
para Portugal; tal resolução havia ser tomada com o parecer 
de seu Conselho ; e ainda que houvesse algum Ministro, que 
discordasse em opinião, nem por isso se havia ao depois des
fazer uma resolução taõ séria, adoptada com deliberação, e 
communidada á Corte de Londres, sem que para isso se dessem, 
mui boas razoens. 

Pelo que pertence á outra insinuação da caria; de que he 

http://Representa.se
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preciso que os Inglezes olhem pelos seus interesses comrncr-

ciaes no Brazil ; devemos taõbem dizer a nossa opinião. 

Desde que o ultimo tractado de Commercio ent re Portugal 

c Inglaterra sahio á luz, naÕ houve pessoa, que reílectisse, que 

lhe nao achasse innumcraveis defei tos; c só foi defendido, 

pelos que o fizeram ou fomentaram. O tempo mostrou cada 

vez mais e mais os inconvenientes daquells» mal pensado a jus te ; 

até que por fim Lord Castlereagh mesmo disse, que desejava 

entrar cm outros arranjos mais conformes aos interesses de 

ambas as naçoens. 

Sc he pois necessário, visto que se fez este, que se faça outro 

tractado de Commercio, seja elle fundado em estipulaçoens re

ciprocas de facto, c naõ de p a l a v r a s ; cmpregueni-sc para o 

minutar pessoas intelligentes na legislação, c arranjos commer

ciaes de ambos os paizes, c todos ficarão contentes. 

A aliiança da Inglaterra he, na nossa opin ião , a mais útil a 

Por tuga l ; esta utilidade he sem duvida reciproca, e por tan to 

deve ser duradoira ; saõ as estipulaçoens naõ reciprocas, as que 

causam zelos aos individuos, que aliás os naõ tinham. Es ta 

considerarão hc que nos tem feito sempre buscar por descubrir 

as causas, e at tr ibuir os effeitos á sua verdadeira origem. 

Quanto mais depressa se abolir o tal tractado Roevidico, tanto 

mais cedo se extinguiraÕ os motivos de rivalidade, que naÕ exis

tem na natureza do Commercio ent re as duas Potências, porque 

elle he igualmente vuntajozo a ambas ; o tractado foi quem 

desfigurou a reciprocidade natural do Commercio, tire-se a 

causa, e cessarão logo os effeitos : rivalidade natural , entra as 

duas naçoens, naõ existe ; antes sim tanto interesse mutuo , que 

delle naõ pôde resultar senaõ a mais cordeal amizade, logo que 

os dous Governos a saibam cu l t iva r ; naÕ he pois, como insi

nua aquelle ext rac to , disposição adversa no Governo do Brazil, 

porque todos os desgostos, que se tem patenteado, resultam da 

ignorância de quem negociou o t r a c t ado ; e a t t r ibuindo t> mal 

a sua verdadeira origem, fácil e claro está o remédio. 
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CONGRESSO EM V I E N N A . 

O desembarque de Buonapar te fez correr a cortina á divisão 

da Europa , que se estava organizando em Vienna. N o entanto 

a anncxaçao de parte da Polônia á Russia, c de outros Esta

dos á Prússia, se notificou pelos seguintes documen tos ; aonde 

se naõ allegam outras razoens, mais do que a vontade das 

Potências. 

Carta do imperador de Russia ao Presidente do Senado 

ele Polônia. 

P R E S I D E N T E DO S E N A D O ! Com peculiar satisfacçaõ vos 

annuncio, que a sorte do vosso paiz foi unanimemente decidida, 

pelas Poteneias reunidas no Congresso. 

Assumindo o titulo de Rey de Polônia , procurei satisfazer 

os desejos da N a ç a õ . O Reyno de Polônia será unido com a 

Russia, pelos laços de sua própria Cons t i tu ição , no que desejo 

fundar a felicidade da naçaÕ. Se o grande interesse da t ran

quillidade geral naõ permittio a uniaõ de Iodos os Polacos 

debaixo do mesmo scept ro , eu tenho pelo menos trabalhado 

para alleviar, tanto quanto he possivel, a dor da separação, e 

obtcr-lhes cm toda a par te o gozo pacifico de sua naciona

lidade. 

Antes que as formalidades, que ha ainda para executar, per

mitiam a publicação de todos os pontos , respectivos aos arran

jamentos definitivos dos negócios da Polônia , vos quiz info-

mar da substancia delles, e vos autftorizo a publicar a presente 

carta a vossos concidadãos. Recebei as seguranças de minha 

sincera estimação. A L E X A N D K E . 

Vienna, 30 de Abri l , 1815. 

Avizo ao Publico. 

Liege, 14 de Maio, 1815. 

As Altas Potências Alliadas tinham decidido, no Congresso, 

a sorte de nossa cidade, c dos paizes da margem di ru ta do 

Maese, e os tinham cedido a S. M . El Rey dos Paizes Baixos : 

restava unicamente por a ultima maÕ a esta cessão, a que eslá 
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unida a nossa prosperidade futura, entregando os paizes cedi

dos, o que se fez aos 12 deste mez. 

A entrega e a posse, em nome de S. M . o Rey dos Paizes 

líaixos Unidos, fôram proclamadas hoje na Casa da Cidade, ao 

som de trombetas, e entre as acclamaçoens do povo , por M r . 

Knaeps-Kcnor , Presidente do Committé Municipal . 

Potências Alliadas. 

A coaliçaõ, que se tem formado contra a F rança , actual

mente, tem mais formidável aspecto do que nenhuma outra das 

ligas, que se fizeram até aqui cont ra a revolução Franceza ; 

quer se considere o seu poder phisico, quer se avalue a sua 

força moral. E com tudo éra bem para desejar, que se mani

festassem melhor os principios da coal içaõ, e os objectos da 

guerra. 

As declaraçoens do Congresso em Vienna , a linguagem dos 

Ministros de varias Potências , e principalmente dos Inglezes 

no Pa r l amen to ; a declaração, que a corte de Londres ajunctou 

ao tractado da coaliçaõ, e a declaração da Áustria sobre a in

telligencia do t ractado—mostram com sufficiente clareza, que a 

coaliçaõ naÕ se dirige contra a F rança , para a obrigar a Tece-

ber outra vez o Rey Luiz X V I I I . ; nem ainda mesmo para 

dictar aos Francezes, a forma do Governo , que devem t e r ; 

mas que somente querem, que se exclua do Governo da F r a n ç a , 

Bonaparte , por ser um homem, que naÕ guarda a fé dos t r ac 

tados. 

NaÕ obstante a intelligencia destas Potências, El R e y de 

França tem dado a entender em suas proclamaçoens, que o seu 

restabelicimento ao throno he o fim principal da guerra ; e com 

effeito as Potências declararam, que elle seria convidado a a c 

ceder ao tractado ; e até que daria os auxilios, que pudesse, á 

coaliçaõ : óra hc evidente, que El Rey naÕ pôde prestar-se a 

dar auxilios para se estabelecer em França outro G o v e m o , que 

naÕ seja o seu. 

A ultima declaração das Potências a este respeito, ke a 

seguinte :— 

V O L . X I V . No . 84. 4 x 
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Extracto das Minutas das Conferências das Potências, 

que assignâram o Tractado de Paris. 

Conferência de 12 de Maio, 1815. 
O Committé nomeado aos 9 do Corrente, e encarregado de 

examinar, se, depois dos accontecimcntos, que tem succedido, 
subsequentes á volta de Napoleaõ Buonaparte para França, e 
em conseqüência dos Documentos publicados em Paris, sobre a 
Declaração, que as Potências pnblicaram contra elle aos 13 de 
Março passado, seria necessário proceder a nova Declaração, 
apresentou á sessão de hoje o seguinte :— 

Relatório do Committé. 

A Declaração publicada aos 13 de Março passado, contra 
Napoleaõ Buonaparte, e seus adherentcs, pelas Poteucias, que 
assignâram o tractado do Paris, foi discutida em varias formas, 
depois da sua volta para Paris, pelas pessoas empregadas para 
esse fim: havendo estas discussoens adquirido grande publici
dade; e tendo elle publicado uma carta dirigida a todos os So
beranos, assim como uma nota do Duque de Vicenza aos cabe
ças dos Gabinetes da Europa ; com a manifesta intenção de in
fluir, e desencaminhar a opinião publica ; o Committé, nomea
do na sessão de 9 do corrente, foi encarregado de apresentar 
um relatório sobre estes objectos; e considerando, que nas so
bredictas publicaçoens, se havia tentado invalidar a Declaração 
de 13 de Março, estabelecendo. 

1°. Que a declaração dirigida contra Buonaparte, ao periodo 
de seu desembarque nas costas de França, naõ tinha applicaçaõ, 
agora, que elle se achava apossado das rédeas do Governq, 
sem resistência aberta, e que provando este facto, sufficiente-
mente os desejos da naçaÕ, elle naÕ somente tinha entrado ou
tra vez em posse de seus antigos direitos a respeito da França, 
mas que até mesmo a questão da legitimidade de seu Governo 
tinha cessado de estar no alcance da jurisdicçaõ das Poten. 
cias: 

2*. Que, offerecendo ratificar o tractado de Paris, elle remo
veo todo o fundamento de guerra contra elle: 
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O Committé foi especialmente encarregado de tomar em con
sideração :—-

1°. Sc a posição de Buonaparte, a respeito das Potências da 

Europa tinha mudado, pelo facto de sua chegada a Paris; e 

pelas circumstancias, que accompanharam o primeiro successo 

favorável de sua tentativa ao throno de França. 

2°. Se o offerecimento de sanccionar o tractado de Paris, 

de 31 de Maio , de 1814, pôde determinar as Potências a adoptar 

algum systema differente, do que aquelle annunciado na Decla

ração de 13 de Março ; 

3o . Se hc necessário, ou próprio, publicar nova Declaração, 

para confirmar ou modificar a de 13 de Março ? 

O Committé, tendo examinado maduramente estas questoens, 

submette á Assemblea dos Plenipotenciarios a seguinte conta 

do resultado de suas deliberaçoens :— 

Primeira questão. 

; Está a posição de Buonaparte, a respeito das Potências da 

Europa, alterada pelo primeiro successo favorável de sua em. 

preza, ou pelos accontecimentos, que tem succedido, depois de 

sua chegada a Paris ? 

As Potências, informadas do desembarque de Buonaparte em 

França, só podiam ver nelle um homem, que, avançando con

tra o território Francez, com força e armas, e com o reconhe

cido projecto de derribar o Governo estabelecido, excitando o 

povo e o exercito a rebellar-se contra seu legitimo Soberano, e 

usurpando o titulo de Imperador dos Francezes, * tinha incor-

* O Io. artigo da Convenção de 11 de Abril, de 1814, he o seguinte: 
" O Imperador Napoleaõ renuncia por si mesmo, seus successores, e 
descendentes, assim como por todos os membros de sua familia, to
dos os direitos deSoberaDia, e poder, naõ somente no Império Fran
cez e Reyno de Itália; mas também em todo outro qualquer paiz." 
Naõ obstante esta renuncia formal, Buonaparte, em suas differentes 
proclamaçoens do Golpho de Juan, de Gap, Grenoble, e Lyons, se 
intitulou a si mesmo, pela graça de Deus, e as Constituiçoens do Im
pério, Imperador dos Francezes, &c. &c. &c. Veja-se o Moniteur 
de 21 de Março, 1815. 

4 x 2 
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sido nas penas, que todas as legislaçoens pronunciam c o n d a 

taes u l t ragens ,—um homem, que , abusando da boa fé dos So

beranos, quebrou um tractado solemne,—um homem, cm fim, 

que, tornando a chamar sobre a feliz e tranquil la França to* 

dos os flagellos da guerra interna e ex t e rna ; assim como sobre 

a Europa , ao momento, em que as bençaõs da paz a deviam ter 

consolado de seus longos soffrimentos, a triste necessidade de 

um armamenro geral , foi jus tamente olh ido como um inimigo 

implacável do bem publico. Tal foi a origem, taes foram os 

fundamentos da Declaração de 13 de M a r ç o ; — D e c l a r a ç ã o , 

cuja justiça e necessidade tem sido geralmente reconhecida, e 

que a opinião geral tem sanecionado. 

Os accontecimentos, que conduziram Buonapar te a Paris , e 

o restituíram por um momento ao exercício do Poder Supremo, 

tem indubitavelmente a l terado, cie facfo, a pos ição , em que elle 

estava ao periodo de sua en t rada em F r a n ç a ; porém estes ac-

contceiinentos, prodnzidos por colluios criminosos, por con

spiraçoens militares, por traiçoens enormes, naÕ podem crear 

direito ; elles saÕ absolutamente nullos, n'um pon to de vista 

legal; e para que a posição de Buonapar te fosse essencial, e 

legitimamente al terada, seria necessário, que os passos que elle 

tem dado para se estabelecer sobre as ruinas do Governo , que 

elle derr ibou, fossem confirmados por algum titulo legal. 

Buonapar te estabelece em suas publicaçoens, que os desejos 

da naçaÕ Franceza , a favor do seu restabelicimento ao throno, 

saÕ sufficientes para constituir este titulo legal. 

A ques tão , que as Potências tem para examinar, se pôde 

estabelecer do modo seguinte :—Pode o consentimento, real 

ou factício, explicito ou tácito, da naçaõ Franceza, para o re-

eslabelicimento do poder de Buonapar te , operar uma mudança 

legal na posição deste, a respeito das Potências estrangeiras, e 

formar um titulo obrigatório para estas Potências? 

O Committé he de opinião , que tal nao pode ser por forma 

nenhuma, o effeito de tal consent imento; e as seguintes saÕ as 

suas razoens : — 

As Potências sabem muito bem os principios, que as devem 
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guiar, nas suas relaçcxcns com um paiz independente , para ten 

tarem (como se tem trabalhado para os aceuzar) o impôr-llie 

leys, iutromctter .se nos seus negócios internos, prescrever-lhe 

uma forma de Governo , tlar-lhe senhores, conformes aos inte

resses, ou ás paixoens de seus vizinhos.* Porém elles também 

sabem, que a liberdade que tem uma naçaõ de mudar o seu sys

tema tle. Governo , deve ter 6eus jus tos limites, e que se as Po 

tencias estrangeiras uaÕ tem o direito de lhe prescrever Jeys, no 

exercicio que ella fizer desta liberdade*-, ellas indubitavelmente 

tem, pelo menos, o direito de protestar contra o abuso, que disso 

se possa fazer, cm seu deter ioramento. Penetradas deste prin

cipio, as Potências se naÕ julgam authorizadas a impor algum 

Governo á F r a n ç a ; porém nunca renunciarão ao direito de 

prevenir, que se estabeleça em F r a n ç a um foco de desordens, c 

de subversoens de outros Estados, com o titulo de um Gove rno . 

Ellas respeitarão a liberdade de F r a n ç a , de todas as formas, 

que naÕ forem incompatíveis com a sua própria segurança, e 

com a tranquillidade geral da Europa . 

N o caso presente, o direito, que tem os Soberanos Alliados, 

de se ingerir na questão do Governo interno da F rança , he 

tanto mais incontestável, quanto a abolição da Potência, que 

pretende agora ser reestabeleeida ali , foi a condição fundamen

tal de um tractado de paz, sobre que se assentaram todas as re

laçoens, que, até a volta de Huonaparte para Paris , subsistiram 

entre a F r ança e a resto da Europa . N o dia tle sua entrada 

em Paris, declararam os Soberanos, que elles nunca traefariam 

de paz com Buonapar te . t Esta declaração altamente applau-

dida pela França e pela Europa , produzio a abdicação de Na

poleaõ, e a Convenção de 11 de A b r i l ; formou a baze princi

pal da negociação ; foi explicitamente pronunciada no preâm

bulo do t ractado de Paris. A naçaõ F ranceza , ainda sup-

* He assim que o Conselho de Estado de Buonaparte se expressa, 
no seu rellatorio, sobre as intençoens das Potências. Vêja-se o Mo-
niteur de 13 dAbril . 

+ Declaração de 31 de Março, 1314. 

http://iutromctter.se
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pondo-a perfeitamente livre c unida , naõ se podia snbfrahir a 

esta condição fundamental, sem abrogar o t rac tado de Par is , e 

todas as rellaçocns existentes com o systema Europeo . As Po

tências Aluadas , por out ra par te , insistindo nesta idêntica con

d ição , somente exercitam um direi to, que he impossível dis

putar- lhes , a menos que naÕ se mantenha , que os pactos mais 

solemnes podem ser pervert idos, segundo convier a alguma das 

partes contractantes . 

Donde se segue, que a vontade do povo de F r a n ç a nao he 

por forma alguma sufficiente para rcestabeleccr, em sentido 

legal, um Governo proscr ipto por ajustes solemnps, em qne 

aquelle mesmo povo entrou com todas as Potências da E u r o p a ; 

c que elle naÕ pôde, sob pre texto algum, dar validade, por ser 

contra estas Potências , ao direito de to rnar a chamar ao throno 

aquelle homem, cuja exclusão foi condição preliminar de todos 

os arranjamentos pacíficos com a F r a n ç a ; a vontade do povo 

Francez , ainda que fosse plenamente verificada, naõ seria me

nos nulla e de nenhum effeito, n respeito da Europa , para o re-

estabclicimento de uma Potência , contra que toda a Europa se 

tem achado em estado de protes to permanente , desde os 13 de 

M a r ç o , de 1 8 1 5 ; e neste pon to de vista, a posição de Buona

parte he hoje precisamente a que era nos últimos mencionados 

períodos. 

Segunda Questão. 

i Se o offericimento de sanecionar o t ractado de Paris , muda 

as disposiçoens das Potências ? 

A F rança naÕ tem razaõ de qucixar.se do t ractado de Paris. 

Este t ractado reconciliou F rança com a E u r o p a ; satisfez todos 

os seus verdadeiros interesses ; assegurou todas as suas vanta

gens reaes todos os elementos de prosperidade c gloria, que 

podia racionavelmente desejar um povo , cbamado para um dos 

primeiros lugares no systema Europeo ; e somente a privou do 

que éra para ella, debaixo do especioso exterior de grande bri

lhantismo nacional, uma fonte inexhaurivel de soffrimentos, de 

ruina e de miséria. Este tractado éra mesmo de immensobene-

http://qucixar.se
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ficio para o paiz , que se achava reduzido, pela loucura de seu 
chefe á mais desastrosa s i tuação.* 

As Potências Alliadas teriam atraiçoado os seus interesses, e 

os seus deveres, se, como preço de tanta moderação e de tanta 

generosidade, ellas naÕ tivessem, no tempo da assignatura do 

tractado, obtido alguma vantagem sol ida; porém o único o b 

jecto de sua ambição foi a paz da Europa , e a felicidade da 

França . Trac tando com Buonapar te , nuncam teriam consen

tido nas condiçoens, que concederam a um Governo, que , ao 

mesmo tempo que offerecia á Europa um penhor de segurança e 

estabilidade, a aleviava de requerer da F rança garant ias , que se 

tinham exigido de seu Gove rno antecedente. + Esta cláusula he 

inseparável do tractado de Paris ; abolilla he romper o t rac tado. 

O consentimento formal da naçaÕ F r a n c e z a , para a volta de 

Buonaparte ao throno, seria equivalente a uma declaração de 

guerra coutra a E u r o p a ; porque o estado de paz, entre a 

França e a Europa , naÕ existia senaÕ pelo t ractado de Par is , 

e o tractado de Paris he incompativel com o Poder de Buona

parte. 

Se este raciocinio tivesse necessidade de ulterior apoio, elle 

se poderia achar no mesmo offericimento de Buonapar te para 

ratificar o tractado de Paris. Este t rac tado tinha sido escru-

pulosamente observado, e executado ; as transacçoens do Con

gresso de Vienna fôram somente seus supplementos e desen-

voluçoens ; e sem a nova tentativa de Buonapar te , teria sido 

por longa serie de annos , uma das bazes do direito publico da 

Europa ; mas esta ordem de cousas deo lugar a nova revolução • 

e os agentes desta revolução, ainda que proclamam incessante

mente, " que n a d a j tem m u d a d o , " concebem e sentem, que 

* 0 Imperador, convencido da critica situação, em que tinha 
posto a Fiança, e da impossibilidade de se salvar, pareceo resignar-
se, e consentir na abdicação total e incondicional.--Carta do Mare
chal Ney ao Principe de Benevento. 

t Preâmbulo do tractado de Paris. 

% Esta idea oceorre perpetuamente, no relatório do Conselho de 
Estado de Buonaparte, publicado no Monittur de 13 de Abril, 18 15. 
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tudo se acha mudado cm torno delles. A questão ja nao hc de 

manter o tractado de Paris, mais sim de o fazer de novo. As 

Potências se acham, a respeito da F r a n ç a , na condição cm que 

estavam aos 31 de M a r ç o , 1814 Naõ hc para prevenir a 

guer ra ; porque, de facto, a f rança a tem tornado a ascender; 

he para a terminar, que se offerece agora á Europa um estado 

de cousas essencialmente differente daquelle, em que se funda

mentou a paz de 1811. A questão pois naõ he mais do que um 

calculo politico, e previdência, em que as Potências só tem de 

consultar os interesses reaes de seus povos, e o interesse com

mum da E u r o p a . 

O Committé pensa, quese pôde dispensar, de entrar aqui na 

exposição das consideraçoens, que , neste ultimo ponto de vista, 

tem dirigido as medidas do Governo . Será sufficiente trazer á 

lembrança, de que o homem, que, offerecendo agora sanecionar 

o t ractado de Par is , pretende substituir a sua garantia á de um 

Soberano, cuja lealdade éra sem mancha, e cuja benevolência 

sem medida, he o mesmo, que durante 15 annos flagellou e de

vastou a te r ra , para achar meios de satisfazer sua ambição, que 

sacrificou milhoens de victimas, c a felicidade de uma geração 

inteira, a um systema de conquista, que as tregoas, pouco dig

nas do nome de paz, só fizeram mais opprcssivo e odioso;* que, 

depois de ter cançado a fortuna por loucas emprezas, armou 

* O Committé julga que he conveniente accrescentar aqui a impor
tante observação, de que a maior parte das invasoens e unioens for
çadas, de que Buonaparte formou suecessivamente o que elle chamou 
o Grande Império, teve lugar durante estes pérfidos intcrvallos de 
paz, mais destruclivos para a Europa, do que as mesmas guerras 
com que ella éra atormentada. Foi assim que elle tomou posse rio 
Piemonte, Parma, Gênova, Lucca, Estados de Roma, Hollanda, 
Paizes, que compunham a 32a. Divizaõ Militar. Foi assim, que, 
n'um periodo de paz, (ao menos com todo o Continente) elle descar
regou o primeiro golpe contra Portugal e Hespanha, e julgou ter 
acabado a conquista daquelles paizes, pelo ardil, <; pela audácia, 
quando o patriotismo e energia do Povo da Peniusula, o mclteo nu 
quella sauguinolenta guerra, que foi o principio de sua queda, c da 
salvarão da Europa-
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toda a Europa contra si, e exhaurio os meios da França ; foi 
obrigado a abandonar os seus projectos, c a abdicar o poder 
para salvar algumas reliquias de existência: que ao momento 
em que as naçoens da Europa, se e9tavatn abandonando ás espe
ranças de durável tranquillidade, meditou novas catastrophes, 
por dupla perfídia, para com as Potências, que tàõ generosa,, 
mente o tinham poupado, e para com um Governo, que elle na8 
podia atacar sem a mais negra traição, usurpou um throno, que 
tinha renunciado, e que nunca occupou senaõ para miséria da 
França e do mundo. Este homem naÕ tem outra garantia, que 
propor á Europa, senaÕ a sua palavra. Depois da cruel ex
periência de 15 annos, quem teria a coragem de aceitar esta 
garantia ? E se a naçaÕ Franceza tem realmente abraçado a 
sua causa £ quem poderá mais respeitar a segurança, que ella 
poderia offerecer ? 

Paz com um Governo posto em taes mãos, e composto de 
taes elementos, seria somente um estado perpetuo de incerteza, 
anxiedade, e perigo. Nenhuma Potência se poderia desarmar, 
e por isso nenhum povo poderia gozar alguma das vantagens da 
verdadeira paz : os povos seriam sobre carregados com despe
zas de toda a casta : c naõ podendo estabelecer-se a confiança 
cm parle alguma, em toda a parte se definharia a industria e o 
commercio ; nada seria estável nas rellaçoens politicas; espa-
Ihar-se-hia sobre todos os paizes um negro descontentamento ; 
e, de dia cm dia, assustada a Europa, esperaria novas explo-
soens. Os Soberanos tem certamente entendido os interesses 
de seus povos, quando julgaram que uma guerra aberta he pre
ferível a tal estado de cousas; e as medidas, que tem adoptado, 
tem obtido approvaçaõ geral. 

Terceira Questão. 

I He necessário publicar nova Declaração ? 
As observaçoens, que o Committé acaba de apresentar, mi

nistram a resposta á ultima questão, que resta para examinar. 

Elle considera, 

1. Que a Declaração de 13 de Março foi dictada ás Potên

cias, pelas razoens de taÕ evidente justiça, e taõ decisivo pezo, 
VOL. XIV. No. 84. 4 r 
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que nenhum dos sophismas, porque se tem querido alacallas, as 

podem affectar : 

2 . Que estas razoens permanecem em todo o seu vigor, e 

que as mudanças , que tem occurrido de facto desde a Declara

ção de 13 de M a r ç o , naÕ tem produzido al teração na posição 

de Buonapar te e da F r a n ç a , a respeito dos Alliados : 

3 . Que o offerecimento, de ratificar o tractado de Paris, naõ 

pôde por forma alguma alterar a disposição dos Alliados. 

Po r t an to , o Committé he de opin ião , que seria inútil publi

car nova Dec la ração . 

Os Plenipotenciarios das Potências , que assignâram o trac

tado de Par is , c que, como taes saÕ responsáveis por sua exe

cução , a respeito das Potências que accedêram, tendo tomado 

em consideração, c sanecionado com a sua approvaçaõ o rella-

tor io precedente, resolveram, que se communicassc aos Pleni

potenciarios das outras Cortes Reaes , copia das minutas de 

hoje. Alem disto ordenaram, que se publicasse um extracto 

das dietas minu ta s : 

Assignados (em ordem alphabetica.) 

Áustria Principe M E T T E R N I C H . 

Baraõ VVESSENUERG. 

Hespanha (Espagnc) P . G O M E Z L A B R A D O R . 

F rança T A L L E Y R A N D . 

Duque de D A L B E R G . 

Conde Alex. de N O A I L L E » . 

Gram Bretanha C L A N C A R T Y . 

C A T H C A R T . 

S T E W A R T . 

Portugal Conde de P A L M E L L A . 

S A L D A N H A . 

L O B O . 

Prússia Principe H A R D E N B E R O . 

BaraÕ H U M B O L D T . 

Russia Conde RASOUMOUSKT. 

Conde S T A K E L B E R G . 

Conde NESSELRODE. 

Succia Conde L O W E N I I E I L M . 
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Os abaixo-assignados Plenipotenciarios, approvando o todo 

dos principios, contidos no presente ex t rac to das minutas, lhe 

affixarani as suas assignaturas. 

Baviera Conde R E C H B E R G . 

Dinamarca C. B E R N S T O R F F . 

Hanover Conde dE M U N S T E R . 

Conde H A R D E N B E R G . 

Paizes Baixos Baraõ S T A E N . 

BaraÕ GAGER.V. 

Sardenha Marquez de S T . M A R S A N . 

Conde Ross i . 

Saxonia Conde SCHULEMBGRG. 

Duas Sicilias Commendador R U F C O . 

Wur temberg Conde W I N Z I N C E R O D K . 

BaraÕ L I N D E N . 

A importância do papel , que acabamos de transcrever he 

manifesta, em mais de um tentido ; e os principios de direito 

publico e das gentes, que ali se avançam adquirem um pezo 

extraordinário, por serem estampados com o sello da author i 

dade de quasi todas as Potências notáveis da Europa . 

C o m t u d o , por mais respeitável, que seja a opinião unida 

de tantos Gabinetes, nem por isso está o Mundo obrigado a 

seguir a suas decisoens, só porque elles o dizem ; pois em ma

térias de direito commum e das gentes, naÕ he a authoridade 

extrinseca, mas sim a boa razão, em que he fundada a decisaõ, 

quem a deve fazer legal, e olhar como jus ta . 

Quanto aos verdadeiros motivos da guerra , ou vistas dos 

gabinetes colligados, na tremenda contestação, que se vai deci

dir pelas armas, as Potências naõ tem dado ao mundo suffi

cientes dados, para que se possa ju lgar de sua rcctidaõ ; por

que o Manifesto acima t ranscr ip to , em apparencia mui p leno , 

he essencialmente defectivo ; pois se refere ás negociaçoens de 

Chatillon, e a outros documentos, que ainda naÕ foram publi

cados, e sem cujo conhecimento he impossível ter clara idea 

das vistas das Potências , nem decidir com exactidaõ sobre os 

4 Y 2 
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fins a quo elles se propõem. Pelo que convém, por agora, 

naÕ passar a diante em nossas especulaçoens. 

FRANÇA. 

Entre os numerosos documentos, relativos á França, que se 
tem publicado agora, vem algumas cartas lidas por Lord Cas
tlereagh ua Casa dos Communs, c que nos publicamos de 
p. 616 em diante : nestes papeis apparece claramente a dupli
cidade e má fé le Murat, e as suas intrigas com Buonaparte, 
mas os Franrezes tem negado a authenticidade destes docu
mentos, e asseverado, que fôram foijados por utn empregado 
do Conde Blaeas, ou de Talleyrand. O custume de publicar 
peças falsiâcadas tem sido taÕ commum cm nossos dias, que 
supposto publicássemos os documentos, a que se allude, como 
{Ilustrativos da historia do tempo ; naõ podemos dar opinião 
se saÕ ou nao genuínos. 

O Rellatorio do Ministro de Policia, que o Leitor achará a 
p. 607 ; propôem-so a expor ao Imperador o estado da naçaÕ ; 
e declara a existência de conspiraçoens, e tumultos, recom-
jnendando, para cs remediar, a adopçaÕ das medidas do decreto 
que publicamos a p. 612. 

As paixoens, ou differente modo de olhar para as cousas, 
tein fciío cenaque estes documentos dessem occasiaõ aos mais 
contradictories raciocínios o conjecturas, da parte dos inimigos 
da França. Uns naÕ vem nestes documentos senão a con
stante falsid-ule e pretextos dos revolucionários Francezes, os 
quaes inventam estes boatos de conspiraçoens, para poderem 
desculpar as medidas de despotismo, e o sacrifício deseus oppo
nentes. Outros acham tudo quanto se diz neste papel, he mui 
verdadeiro, e com elle provam o ódio, que existe em França 
contra Buonaparte, e os muitos partidistas dos Bourbons que 
ali lia : ora he claro que ambas estas asserçoens naÕ podem ser 
verdadeiras, c cointutlo argumenta-se com ellas. 

A verdade parece ser, que da Inglaterra se tem mandado ar
mas e outros soccorros para La Vandée, e que tem havido al
gumas escaramuças entre as tiopas de Buonaparte e os corpos 
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de gente armada ; cm outros districtos tem também havido dis
túrbios, posto que de menos consideração. 

Em Paris mesmo ha um grande partido, que foi sempre ini
migo do poder arbitrário de Buonaparte, o que tudo he razaõ 
mais que sufficiente para elle se acautellar, e para que possa 
dizer-se, que ha muita gente na França contra elle. Porém a 
conclusão que dahi tiram, de que estes opponentes de Buona
parte saÕ partidistas dos Bourbons, carece de provas, que naõ 
temos visto produzidas. 

El Rey publicou também uma Declaração em Gante, que 
damos a p. 613, cm que exhorta os Francezes a naÕ seguir 
Buonaparte, c dizem que ajuncta nos Paizes Baixos alguma 
gente, para guerrearem em seu nome. Mui notável porém 
foi uma proclamaçaõ atribuída ao Duque de Wellington, pu
blicada, com seus commentarios, nas gazetas Francezas, cm que 
se faz dizer ao Duque de Wellington, que elle vai entrar em 
França, para restabelecer Luiz X V I I I . ao throno. Esta 
proclamaçaõ foi taÕ geralmente pronunciada, em Inglaterra, 
ser um papel apocripho, que nos julgamos dispensados de o 
iuserir na nossa collecçaõ. 

A assemblea do Campo de Maio, que devia ter lugar aos 26 
de Mayo, foi differida para os 2 8 ; e depois outravez adiada 
sem se saber para quando, posto que alguns Jornaes Francezes 
dizem que se fará aos 5 de Junho. 

Os preparativos de guerra continuam incessantemente, mas 
Buonaparte tem ainda em Paris o 6eu quartel-general ; e se
gundo os seus cálculos, expressos nas gazetas Francezas, os 
Russianos naÕ chegarão por estas tres semanas á linha de 
combate. 

He notável a differeuça, que ha sobre os cálculos a respeito 
do numero de tropas que os belligerantes poraÕ em campanha ; 
he verdade que nestes casos sempre ambos os partidos exag-
géram, e tractam de confundir o publico sobre o numero de 
tropas, mas agora a differença he com effeito mui grande. 

Lord Castlereagh, quando propôs os subsídios na Casa dos 
Communs, calculou as tropas alliadas, da seguinte ma
neira :— 
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Áustr ia 300 ,000 
Russia 225 ,000 

Prússia 236 ,000 

Vár ios Estados d 'Alemanha 150,000 

Gram Bretanha 50 ,000 

Hol landa 50 ,000 

Tota l 1:011.000 

He verdade, que Lord Castlereagh naÕ disse aonde estavam 

estas t ropas , nem quando chegariam ás fronteiras da F r a n ç a ; 

mas por outra parte o calculo dos Francezes he muito exagge

rado para menor . A sua computação he a seguinte :— 

Russianos 110,000 

Inglezes , Hollandezes, j 
000 

Inglezes , Hol landezes , ) 

Hessezes,Hanoverianos S ' ' 

Bavarezes 25,000 

Áust r ia 180,000 

W u r t z b u r g , Baden, &c 35,000 

Suissos 30 ,000 

Tota l 450,000 

A primeira falta, que aqui se encontra , he a Prússia, de 

quem se naÕ faz menção ; e os 236 ,000 , que Lord Castlereagh 

mencionou da parte de Prússia, mereciam alguma contemplação 

dos Francezes , ainda que fosse para dizer que valiam mui 

p o u c o . 

En t re tan to naÕ deve occul(ar-se, que tropas de coaliçaõ 

nunca obram com grande harmonia, e na occasiaõ presente ha 

sobeja razão para crer , que algumas das tropas estaõ bastante-

mente descontentes. O General Prussiano Blucher, qae tem o 

seu quartel-general em Liege, experimentou a desaffeiçaÕ das 

t ropas cm um motim que houve , entre as t ropas Saxonias, 

como se vê cm um artigo das novidades daquella cidade. 

O regimento de granadeiros de linha, e um batalhão de grana

deiros fôram desarmados, e sette dos seus soldados fuzilados, por 
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se haverem amotinado, c atacado o General Blucher na casa em 
que elle se achava aquartelado. A proclamaçaõ do General 
Blucher, se acha neste N°. a p. 698. Em conseqüência disto 
foi necessário mudar os corpos de tropas Saxonias, em quem 
os generaes Prussianos nao podem confiar. 

Neste incerto estado das cousas, he difficil conjecturar o re
sultado ; porém julgamos que a conquista da França naÕ será 
obra de dous ou tres mezes somente, como os ardentes amigos 
«Ia coaliçaõ se tem animado a pronunciar. 

HESPANHA. 

El Rey Fernando V I L publicou ja o seu manifesto de de
claração da guerra contra a França, he datado de Madrid aos 
2 de Maio, mas chegou-nos taÕ tarde, e he taÕ extenso, que o 
naÕ pudemos inserir neste N°. A Hespanha foi sem duvida o 
paiz, aonde primeiro encontrou a ambição de Buonaparte uma 
resistência efficaz, em toda a massa da naçaÕ ; porém se os 
cabeças daquella opposiçaõ a Buonaparte, a quem naquelle 
tempo todo o mundo chamava os " honrados patriotas de Hes
panha," saõ as mesmas pessoas, que conduziram os negócios 
politicos, nas Cortes, e quo hoje em dia se acham ou prezos, 
ou exterminados, ou na obscuridade, naÕ podemos suppôr que 
El Rey Fernando se ache em situação de fazer grande mal á 
França com seus exércitos ; e acerescentando a isto o miserável 
estado a que as suas colônias estaõ reduzidas, com a horroroza 
guerra civil que as afflige, El Rey de Hespanha naÕ será o 
mais formidável inimigo de Napoleaõ. 

INGLATERRA. 

O Principe Regente enviou ao Parlamento a seguinte :— 

Mensagem do Principe Regente ao Parlamento. 

George, Principe Regente. 

O Principe Regente, obrando em nome c a bem de Sua Ma

gestade, julga conveniente informar o Parlamento, de que, em 
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conseqüência dos acontecimentos, que recentemente succedêram 
em França, em direita contradicçaÕ do tractado concluido em 
Paris, no anno passado, Sua Alteza Real tem julgado necessário 
entrar em ajustes com seus Alliados, para o fim de formar tal 
concerto, que possa prevenir o reviver um systema, que a expe
riência tem provado ser incompatível com a paz e independência 
da Europa. 

S. A. R. tem dado ordens para que se apresentem immediata
mente ao Parlamento copias dos tractados, para sua informação 

e consequentemente descança no apoio do Parlamento para o 
habilitar a tomar, contra o inimigo commum, a quellas medidas, 
que se julgarem próprias, nesta importante crise." 

O debate, que houve, sobre a resposta, que se devia dar a esta 
mensagem mostrou, que uma grande maioridade no Parlamento 
éra a favor da guerra. A proposição dos subsídios foi de cinco 
milhoens; porém os tres milhoens para a Hollanda, sob outros 
fundamentos, de trocar de colônias &c, o custo do exercito Inglez, 
e outros adminiculos da guerra fazem montar a quinze milhoens, 
o que os Ministros precizam neste primeiro anno para levar 
adiante a guerra. Naõ obstante esta decisão, os navios Fran. 
cezes tomados por Inglezes tem sido mandados restituir, e a 
communicaçaõ entre osdous paizes ainda continua sem interrup
ção. No mediterrâneo porém uma fragata Ingleza tomon outra 
Franceza, que se suppunha levar o Embaixador para El Rey 
de Napoies. 

NÁPOLES. 

As informaçoens da Itália, que damos a p. 686, naÕ nos 
offerecem noçoens muito claras a respeito do Estado daquelle 
paiz ; mas, comparando o quese tem dicto por amhas as partes, 
parece-nos, que o resultado he que El Rey de Napoies (Murat) 
derrotado em varias acçoens, se tem retirado precipitadamente 
a seus territórios, e se acha ao ponto de nao ter outra appel
laçaõ mais do que embarcar-se para França. O comporta
mento enganoso, que elle adoptou, tanto a respeito dos Alliados 
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como de Buonaparte, faz crer, que este lhe naÕ fará a melhot 
recepção. Pouco importa ao Mundo, que vem a ser deste 
filho das ervas; mas he de lamentar, que o bello paiz da Itália 
torne a ficar sugeito ás numerosas subdivisoens de pequenos 
Estados, que tiram a esta naçaõ toda a conseqüência, que devia 
gozar na Europa. 

PORTUGAL. 

Impostos exigidos dos Inglezes. 

Em uma das gazetas lnglezas (Tim. 4 de Maio,) apparecêo 
um paragrapho relativo a Portugal, que he expresso em ter
mos mais acres do que convém, para o deixarmos sem resposta; 
quanto á theoria que envolve, sem hesitação a declaramos er
rada; quanto á matéria de facto, daremos a explicação, que 
delle se nos deo ; posto que naÕ desejamos, que se lhe attribua 
mais credito do que ao de uma simples informação particular : 
vejamos primeiro o que diz a traducçaõ do tal paragrapho. 

" Pela mala, que chegou hontem de Lisboa, soubemos, que 
o Governo Portuguez tem tentado agora exigir contribuiçoens 
dos Inglezes residentes naquella capital, c que estes tem resis
tido, considerando isto como violação directa dos privilégios, 
que lhes pertencem, e que tem sido garantidos por todos os 
tractados entre os dous paizes, desde o mais remoto periodo, 
até o ultimo concluído por Lord Strangford ; em todos os 
quaes, assim como nas Cartas de Privilégios, que lhes foram 
concedidos pelo mesmo Governo Portuguez, elles saõ expressa
mente declarados izentos de taes pedidos, debaixo de qualquer 
pretexto que seja. Em conseqüência apresentaram elles, por 
meio do seu Cônsul geral, uma memória a Mr. Canning, nosso 
Embaixador al i ; o resultado disto foi uma ordem para a sus-
pençaÕ do pagamento, no entanto. Antes disto porém varias 
pessoas foram obrigadas a pagar, para obviar o seqüestro do 
sua propriedade, as sommas que se lhes tinham exigido ; em al
guns casos na quantia de mais de cem libras cada uma. Pouca 
esperança resta, que se recobre o dinheiro assim extorquido ; 
porém espera-se confiadamente, que, quando as circumstancias 

Voi. XIV. No. 84. 4 z 
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chegarem ao conhecimento deste Governo , elle verá a just iça c 

propriedade de intervir , para obstar , que os privilégios, ha 

tanto tempo e taõ cuidadosamente preservados aos vassallos 

Britannicos naquelle paiz, sejam pisados aos pés , ou retirados 

i vontade. Toda a pessoa, que olhar para a historia dos dous 

paizes (ainda sem fallar na dos últimos seis annos) conhecera, 

que elles naÕ fôram concedidos gra tu i tamente ; e nós espera

mos, que os nossos compatriotas acharão, ua determinação do 

Governo , uma protecçaõ eflicaz contra a prezente , injusta c 

oppressiva exacçaÕ, assim como os infinitos vexames, a que 

elles devem ficar expostos, se se permittir que os seus privilé

gios, como Inglezes, naõ sejam de alguma efficacia." 

Deste paragrapho se vêe , que o Governo Por tuguez , em 

Lisboa, impoz algumas contr ibuiçoens aos Portuguezes ; e que 

elles lhes resistem e chamam extorsoens , pelas supporem ille

gaes, como contrarias aos privilégios, que lhes fôram concedi

dos , e a titulo oneroso, pelo mesmo Governo Por tuguez , em 

tempos passados. 

O artigo 6°. do t ractado de Commercio de 1810, diz assim :— 

*' Elles (os vassallos de uma potência nos dominios da outra) 

naÕ seraõ obrigados a pagar t r ibutos ou impostos alguns, de

baixo de qualquer pre texto que seja, maiores, do que aquelles 

que pagam, ou possam ser pagos pelos próprios vassallos do 

Soberano, em cujos dominios elles residirem." 

Deste artigo fica manifesto, que os respectivos Governos 

podem impor aos vassallos da ou t ra Potência , os mesmos di

rei tos, que impõem a seus próprios subditos ; e assim acontece, 

que os Portuguezes, residentes em Inglaterra , pagam todos os 

direitos e impostos, a que os mesmos Inglezes saÕ obrigados, 

comprehendeudo de mais a mais a décima dos rendimentos, que 

tiverem em Por tuga l , por que tal he a intelligencia da ley, que 

impõem o t r ibuto chamado propcrty-lax ; disto ninguém se 

queixa, nem tem direito a queixar-se. 

Donde argumentamos, com a theoria e com a practica, que 

os Inglezes, residentes em Por tuga l , estaõ obrigados a pagar os 

mesmos tr ibutos, que o Governo Portuguez impozer a seus 

subdi tos ; nem ha priveligio algum posterior a este t rac tado, 

que revogue a est ipulaçaõ que citamos. 
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Quanto ao facto, a que se refere o extracto da gazeta, se a 
nossa informação he correcta, passou da seguinte forma. 

No tempo da invazaõ dos Francezes, em Portugal, impoz o 
Governo uma derrama, e contribuição extraordinária, para oc
currer ás despezas da guerra, e repellir o inimigo, no que se 
interessavam naÕ só os nacionaes, mas também os estrangeiros 
habitantes do paiz ; e nisto fôram igualmente comprehendidos 
os Inglezes. Pagaram uns a quota que lhes coube, outros fica
ram em divida; e o que o Governo recentemente exigio fôram 
os atrazados, que estavam por pagar. 

Se isto hé assim, nao sô o Governo tinha o direito de exigir 
o tributo, segundo a estipulaçaõ do tractado; mas se justifica
va em o fazer pela exigência do caso. O tractado igualou os 
Inglezes aos Portuguezes nos direitos de residência, acquisiçaÕ 
de propriedade, &c. ; logo o ônus dos encargos públicos deve 
lambem ser igual. 

NaÕ entramos aqui na discussão da bondade da estipulaçaõ j 
o tractado he em muitos casos desavantajoso aos Inglezes, assim 
como he mui prejudicial aos Portuguezes, em vários exemplos, 
que n'outros N " . do nosso Periódico temos notado; mas em 
quanto este tractado existe, as suas disposiçoens saÕ ley supre
ma, devem ser obedecidas. 





CORREIO BRAZILIENSE 
DE J U N H O , 1815. 

Na quarta parte nova os campos ara, 
E se mais mundo houvera ]a clieuara. 

C A M O E N S , < . 11 c. l-i 

POLÍTICA. 

Documentos Officiaes relativos a Portugal. 

Edital sobre o Lançamento da Décima. 

\J DOUTOR José Antonio de Sá, Fidalgo Cavalleiro 
da Real Casa do Principe Regente nosso Senhor, do seu 
Conselho, Conselheiro Honorário da sua Real Fazenda, 
Desembargador da Casa da Supplicaçaõ, Superintendente-
geral das décimas desta cidade, c seu termo, pelo mesmo 
Senhor que Deos guarde, &c. 

Faço saber, que competindo a esta inspecçaõ o provi
denciar sobre os abusos, erros, ou falsidades practicadas 
por quaesquer Officiaes empregados na Administração do 
Subsidio Militar das Décimas, como he expresso no Ar
tigo 4o. das Instrucçoens Provisionaes de 8 de Maio, de 
1813, que se fundam nas de 18 de Outubro, de 17G2, 
Aviso de 20 de Abril, de 1771, e Decretos de 28 de 
Março, de 1723, 3 de Fevereiro, de 1796, e 21 de Outu
bro, de 1801, sendo indispensável, para este effeito, exa
minar Livros, e Documentos, e inquirir por Artigos sobre 
o que abusiva e criminosamente se practicar, para que 
nem as Partes sejam de nenhuma fôrma vexadas nos Lan
çamentos e Cobranças, nem sujeita a Ileal Fazenda a 
dolosas malversaçoens; pareceo indispensável indicar <»s 
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casos sobre que nesta Superintendência se conhece por 
Denuncia, ou Devassa, e em alguns sem limitação de 
tempo, nem do Testemunhas, especificados nos sobredictos 
Decretos, e nas Portarias do Erário Regio de 18 de Feve
reiro, de 1799, e 26 de Fevereiro, de 1803, que saõ os 
seguintes :— 

1. Se os Louvados procederam nos Lançamentos com 
paixão, ou malicia, e se nos Livros de Receita se carregou 
alguma addiçaõ arbitrariamente, sem ser por elles lançada 
na forma da Ley. 

2. Se os mesmos Louvados foraõ induzidos, soborna-
dos, ou atemorizados para naõ regularem devidamente os 
seus arbitramentos com prejuizo da Real Fazenda, ou das 
Partes. 

3. Se concluído o mez dos Editaes, os Cobradores exi
gem logo dos Collectados, que naõ pagaram, dentro deste 
periodo, a Muleta dos 3 por cento, sem que tenhaõ pre
cedido as notificaçoens, que, depois de findo o mesmo 
periodo, lhes devem de fazer gratuitamente, para irem na 
semana próxima effectuar seus pagamentos sem custas ás 
Superintendências, aonde em um oa doas dias certos, 
durante o tempo das cobranças, deve estar para este 
effeito aberto o Cofre, com assistência dos Clavicularios e 
Cobradores, obrigados ás Conferências semanaes, e a ter 
promptos, os Conhecimentos que receberam, para serem 
entregues aos que satisfizerem naquelle acto. Tudo na 
conformidade do Artigo 3 das Instrucçoens de 8 de Mayo, 
de 1813, e do tj 4 das de 18 de Outubro, de 1762. 

i. Se os mesmos Cobradores, nos casos em que tem 
lugar a Muleta, a exigem das Partes arbitrariamente, sem 
estar lançada no respectivo Conhecimento, e legalizada 
com a Rubrica do Superintendente, como se ordena no 
sobredito Artigo. 

5. Se os Escrivaens das Superintendências recebem di-
nheiros, ou exercitam o officio de Cobradores contra a 



Política. 727 

fôrma da Ley, e Artigo 14 da dieta Portaria do Erário 
Regio de 26 de Fevereiro, de 1803. 

6. Se huns, c outros levam ás Partes nas Cobranças, 
Penhoras ou Execuçoens mais salários do que os que lhes 
saõ prescriptos em seus Regimentos, ou se as vexam por 
qualquer via, ou maneira que seja. 

7. Se ha sonegados nos Lançamentos dos Prédios, 
Maneios, e Juros, e se se naõ manifestaõ as dividas, que 
saÕ a isso obrigadas. 

8. Se se tem exigido Décimas por Conhecimentos falsos, 
ou duplicados. 

9. Se os dinheiros*pertencentes a este Subsidio, depois 
de cobrados, existem fora dos Cofres, c se os Clavicula-
rios naõ assistem á sua entrada e sahida nos mesmos Co
fres, confiando as suas chaves a outros Clavicularios, ou 
diversas Pessoas contra a Letra das Instrucçoens. 

10. Se algumas Pessoas tem incorrido nos detestáveis 
crimes de furto, ou peculato, relendo, distrahindo, ou 
dilapidando os dinheiros pertencentes ao Subsidio Militar, 
satisfeitos com tanto custo pelos Collectados para a sus
tentação, c manutenção, dos Reaes Exércitos, destinados 
á Defeza da Pátria. 

E sobre cada um dos ditos Artigos, he permittido ás 
Partes gravadas, e ainda a qualquer Pessoa do Povo, re
querer a esta Superintendencia-geral por meio de Denun
cia, achando-se nas circumstancias da Ley, á excepçaõ 
de ser inimigo do Denunciado, excluído por isso na Orde
nação do Livro 5, titulo 117, § 2, e na Portaria do Erário 
Regio de 18 de Fevereiro, de 1799. Nas Denúncias de 
dinheiros naõ manifestados saõ igualmente excluídos os 
próprios Devedores, e Pessoas por elles induzidas, por 
effeito da Resolução de 6 de Dezembro, de 1780, tomada 
em Consulta do Conselho da Fazenda, de 15 de Novem
bro, de 1799. 

E quando haja pejo para se darem abertamente as De-
5 A 2 
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nuncias sobre os excessos referidos, he permittido o decla
rarem-se em segredo ao Solicitador-geral da Décima, para 
este as interpor por Officio de Justiça, na letra da citada 
Portaria de 18 de Outubro, de 1799. 

Devendo finalmente ficar-se na intelligencia qne tenho 
recebido as mais positivas ordens do Illmo c Exn"\ Senhor 
Marquez Administrador-geral do Erário Regio, para que 
cm nenhum caso se gravem os Collectados, além do com 
que justa e legalmente elevem contribuir, coaretando-se 
quaesquer excessos, e abusos na exacçaõ, sobre os quaes 
as mesmas Partes podem requerer aos seus respectivos 
Superintendentes, a esta Superinfendencin-geral, aos Su
premos Tribunaes do Erário Regio, c Conselho da Fa
zenda, e a Sua Alteza Real immediatamente por via de 
queixas ou de Recurso, pela maneira indicada literal
mente no ^ 28, Tit. 3 do Regimento das Décimas, de 9 de 
Maio, de 1654, e no -5 1 do Alvará de 14 de Dezembro, 
de 1775. 

E para que chegue á noticia de todos, mandei affixar o 
presente. 

Lisboa, 20 de Abril, de 1815. 
J O S É ' ANTÔNIO DE SA'. 

Exposição apresentada ao Congresso, pelos Plenipoten
ciarios de Portugal, sobre a pretençaõ da Inglaterra 
á Abolição immediata do Trafico da Escravatura. 

Pelo artigo 10mo. do tractado de aliiança, celebrado 
entre Portugal e a Gram Bretanha, aos 19 de Fevereiro, 
1810, S. A. R. o Principe Regente de Portugal se obrigou 
a adoptar os meios mais efficazes para effectuar a gradual 
abolição do commercio de escravos, e a prohibir que seus 
vassallos fizessem este commercio em toda a parte de 
África, que naõ fosse sugeita á coroa Portugueza. S. A. R. 
declarou outrosim, que a estipulaçaõ deste artigo naõ 
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affectaria de sorte alguma os seus direitos sobre Cabinda e 
Molembo, e sobre a costa vulgarmente chamada na lingun. 
Portugueza Costa da Mina, aonde os seus vassallos con-

t*> 

servariam o direito de negociar, exactamente c da mesma 
maneira, que tinham practicado até entaõ. 

Em conseqüência desta estipulaçaõ, S. A. R. prohibio, 
de facto, immediatamente, a seus vassallos o trafico dos 
escravos, em todas as costas, que de facto ou de direito 
naõ pertenciam á sua coroa. 

Poteriormentc S. A. R. começou a pôr entraves a este 
commercio, impondo differentes tributos, sobre os escravos 
chegados aos portos do Brazil; debaixo da denominação 
de direitos de policia c de saúde, o que cm boa economia 
he seguramente um meio efficaz, ainda que iudirecto, para 
chegar á abolição. Em fim S. A. R. promulgou aos 24 
de Novembro, 1813, uma ley, pela qual a carga dos na
vios empregados no dicto commercio ficou reduzida a 
qunsi metade do numero de escravos, a que montava 
dantes; e deixando subsistir a antiga turifa dos fretes dos 
escravos, diminuio desta sorte mais de metade do ganho 
provável do proprietário do navio, reducçaõ esta, que por 
si so eqüivale a nina demi-aboliçaõ. Por esta mesma ley, 
S. A. R. repetio de novo a seus vassallos a restricçaÕ, de 
naõ traficar senaõ nos portos d'Africa, que de facto e de 
direito pertencessem á sua coi ôa. He pois evidentemente 
provado, que S. A. R. observa, quanto á abolição gradual 
do trafico, a promessa annunciada no artigo 10n">. do trac
tado acima mencionado. 

Este Principe se dispunha a tomar medidas ulteriores 
para effectuar esta abolição gradual, de maneira prudente, 
e que naõ com promette sse a prosperidade do Brazil, e este 
plano teria sido seguido, se os procedimentos injustos e 
inesperados da marinha Britannica lhe naõ tivessem posto 
obstáculo. Apenas tinha decorrido o espaço de um anno, 
depois do tractado, quando os corsários Inglezes começa-
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ram a insultar o pavilhão Portuguez, e a tomar indistinc-
tamente os vasos Portuguezes, que faziam o commercio 
dos escravos, nas paragens mesmo que S. A. R. lhe tinha 
reservado pelo tractado acima mencionado, e em que o 
Governo Britannico tinha couvido, e todas estas hostili
dades tem sido commettidas sem nenhuma explicação ou 
notificação precedente de Governo a Governo, o que tem 
sido uma infracçaõ manifesta do artigo 31 do tractado de 
Commercio de 1810, entre Portugal e a Gram Bretanha, 
no qual se estipulou precisamente o contrario. 

Os Corsários Inglezes fizeram ainda mais, chegaram até 
a capturar vasos Portuguezes, que naõ tinham escravos a 
bordo, e pela simples supposiçaõ, de que elles eram desti
nados a este trafico. E por cumulo de violência e usur
paçaõ, até se apossaram mesmo de alguns navios Portu
guezes (entre outros o Bom Amigo) que voltavam carrega
dos com o producto da venda dos escravos. 

Estes procedimentos injustos e offensivos da parte dos 
corsários Inglezes, tem privado a naçaõ Portugueza de 
grande numero de vasos, d'um capital de quasi tres mi
lhoens de piastras, e de dez a doze mil escravos, que o 
Brazil possuiria hoje de mais, e que teriam posto a S. A. 
R. em estado de accelerar á abolição gradual estipulada. 

He logo evidente, que as violências commettidas pelos 
corsários Inglezes contra os vasos Portuguezes, tem sido 
um verdadeiro obstáculo aos progressos da abolição gra
dual, a que S. A. R. se tinha proposto, e deseja sin
ceramente determinar, sem entretanto arruinar os seus 
Estados do Brazil, por uma marcha demasiado preci
pitada ; he evidente também, que este comportamento tem 
sido uma hostilidade seguida, formal, e consentida, depois 
de um tractado solemne, pelo qual as duas naçoens estipu
laram a amizade mais inalterável, a aliiança mais estreita, 
c a garantia mais absoluta. 

Portugal naÕ tem até aqui usado de rcpresallias, co.no 
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tinha direito de fazer, e em vez de retorçaõ, tem usado de 
uma moderação sem exemplo, crendo que por tal comporta
mento empenharia a honra da naçaõ Britannica a offere
cer-lhe uma reparação, que nunca podia ser demasiado 
completa, nem demasiado prompta, por offensas tanto mais 
graves, quanto os laços, que unem as duas naçoens, saõ 
mais sagrados. O Governo Britannico, entretanto, tem 
até o presente recusado fazer essa reparação, sem a qual 
os Plenipotenciarios Portuguezes nunca se julgarão autho
rizados a prestar ouvidos a alguma abertura da parte do 
Ministério Britannico, sobre o objecto do trafico dos es
cravos. 

Supponhamos, portanto, por um momento, que simi
lhante abertura fosse admissível; qual seria presentemente 
a proposição que a Inglaterra faria a Portugal a respeito 
deste trafico ? Seria a abolição immediata, ou um termo 
para a effectuar ? Uma ou outra destas requisiçoens rom
peria essencialmente o artigo 10mo. acima mencionado do 
tractado de aliiança, taõ recentemente celebrado, e pelo 
qual se estipulou de maneira taõ clara e taÕ positiva, e á 
vontade da Gram Bretanha, a abolição gradual do trafi
co ; devendo esta gradaçaõ ficar ao arbítrio de S. A. R. 
o Principe Regente de Portugal. 

Se o artigo 10mo. do tractado de aliiança subsiste, as 
suas estipulaçoens devem ser validas, e naõ tem lugar a 
nova pretençaõ da Inglaterra. Se entretanto o Governo 
Inglez se obstina a sustentar e avançar nova pretençaõ, 
contra o theor do dicto artigo, elle he o mesmo que in
fringe o tractado, de que este artigo faz parte. 

Além disto a infracçaõ do tractado de aliiança suppoem 
virtualmente a do tractado de commercio, negociado ao 
mesmo tempo, e sobre os mesmos principios ; e cujas esti
pulaçoens tem com as do primeiro uma rellaçaõ mutua e 
necessária. Jamais o Governo Portuguez teria podi
do consentir cm muitas das estipulaçoens do ultimo trac-
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tado de Commercio com a Gram Bretanha, se elle tivesse 
previsto que se exigiria delle, taõ promptamente, a cessação 
do trafico dos escravos, que saõ os que cultivam o Brazil, 
e põem o Governo Portuguez no caso de supportar as per
das, que lein experimentado por outra parte. 

Alem disto, o tiactado de Commercio foi rompido e vio
lado da parte da Gtam Bretanha, pela infiacçaõ sobre
dicta, do artigo 31 deste mesmo tractado. 

Declare, logo, a Gram Bretanha formalmente, e deffini-
tivamente, que ella mesma tem rompido e violado os dous 
tractados, e entaõ os Plenipotenciarios Portuguezes ad-
mittiraõ nova negociação, sobre o objecto do trafico dos es
cravos; pois o Governo Inglez, a pezar dos motivos de 
Pliilautropia ou de monopólio Colonial, que o guiam, 
naõ deve estar menos ligado pela fé dos tractados. 

Vienna, 18 de Dezembro, de 1814. 

Memória apresentada ao Congresso pelos Plenipoten

ciarios de Portugal, sobre a reclamação da villa e ter

ritório de Olivença. 

N a guerra de 1793 e 1794 entre a Hespanha e a França; 

Portugal forneceo á primeira um corpo auxiliar de tropas, 

cuja cooperação, durante as duas campanhas sobredictas, 

iòi de tal utilidade ao exercito Hespanhol, que ninguém o 

tem posto cm duvida até o presente. Ainda que este soc

corro tivesse sido concedido a requirimento da Hespanha, 

c cm conformidade de um ajuste téito com ella, com (udo 

esta Potência, forçada pelos acontecimentos da guerra, a 

encetar negociaçoens com a Republica Franceza, concluio 

pouco depois a paz de Basilea, sem coinprehender neste 

tractado seu alliado, Portugal, e até sem lhe dar parte da 

negociação, que o Duque de Alcudia, entaõ Primeiro Mi

nistro, que recebeo nesta occasiaõ o titulo de Principe da 

Paz, conduzio até o flm, debaixo do véo do mais profundo 

myslcrio. Foi então, principalmente pelo facto do soe-
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corro prestado á Hespanha, que a França se considerou 
em estado de guerra com Portugal. Desde entaõ até 
1801, fez a Corte de Portugal varias tentativas infructuo-
sas, para concluir paz com a França, e se o território Por
tuguez naõ foi desde aquella epocha atacado pelos exerci-
tos republicanos, elle naõ deve isso senaõ á sua posição 
geographica, que naõ deixava entre os dous Estados ponto 
algum de contacto. 

Entre tanto, em 1801, o Ministro, que dirigia o Gabi
nete de Madrid, forçado pelas instigaçoens do Primeiro 
CODSUI da França, invadio com um exercito Hespanhol 
as fronteiras de Portugal, sem nenhum motivo fundado, 
nem apparencia de justiça, e somente para o obrigar a se
guir o seu systema, na guerra ruinosa, que elle entaõ fazia 
contra a Inglaterra. 

Felizmente a paz d'Amiens, e o tractado de Badajoz, 
que tiveram lugar quasi simultaneamente, puzéram fim 
pelo momento, a esta luta desigual, mas o Principe da Paz, 
que commandava os exércitos da Hespanha, se teria recu
sado a esta paz, se naõ se tivesse consentido em deixar-lhe 
alguns tropheos de suas suppostas victorias, e foi precizo 
acceder á cessaõ de Olivença. 

Seria inútil lembrar aqui, quanto custou a Portugal, 
desde 1801 até 1807, o manter a sua tranquillidade pre
cária, e continuadamente ameaçada, pela insaciável cúbi
ca do Governo de Buonaparte, e pela necessidade em que 
se achava o de Hespanha, de se prestar ás suas vistas. 
Todos sabem, que em 1807, o Gabinete de Madrid, ainda 
entaõ dirigido pelo mesmo ministro, e que se achava a res
peito de Portugal em profunda paz, concluio secretamente 
com o Imperador Napoleaõ o tractado de Fontainbleau 
pelo qual Portugal devia ser dividido em tres porçoens, e 
a casa Real de Bragança desthronada. Esta segunda 
guerra, sem provocação, e de que se procuraria em vaõ 
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achar um exemplo na historia, naõ tinha outro pretexto 
apparente, senaõ o famoso systema continental. 

Foi, portanto, Portugal invadido ainda pelos exércitos 
combinados Francez e Hespanhol. Felizmente a resolu
ção firmee intrépida, que tomou S. A. R. o Principe Re
gente de Portugal, de transferir momentaneamente a sede 
de sua Monarchia para a America, o salvou, assim como a 
toda a sua Familia, de cahir nas maõs de Napoleaõ, des
pertou até os mesmos povos da Hespanha, e foi talvez o 
primeiro signal de todos os Grandes acontecimentos, que se 
tem passado depois. 

Entretanto, depois que a scena de traiçoens, que se pas
sou cm Bayonna, poz o Governo de Hespanha fora do es
tado de poder obrar, e que a Naçaõ Hespanhola, por um 
movimento nobre e unanime, mostrou a resolução de resis
tir ao jugo, que se lhe queria impor, os Portuguezes uni
ram immediatamente os seus esforços e os seus exércitos 
aos de Hespanha, e passaram, sem que tenha ainda exis-
fido entre os dous Estados, até o dia de hoje, nenhum 
tractado de aliiança, nem se quer de paz, de um verda
deiro e legitimo estado de guerra, ao da mais cordeal e 

"O 

mais intima uniaõ 
Toda a Europa he testemunha dos resultados, que pro

duzio na Hespanha a cooperação da Naçaõ e dos exerci-
tos Portuguezes nesta ultima guerra, e nada se poderá di
zer a este respeito, que naõ fique abaixo da simples enun-
ciaçaõ do facto. Naõ houve batalha ganhada pelo illus
tre Duque de Wellington, que naõ custasse sangue Portu
guez. As praças mais fortes da Hespanha, Cuidad-Rod-
ngo, Badajoz, S. Sebastian, foram tomadas de assalto pe
las tropas Portuguezas unidas ás Britannicas. Por ellas 
foram os Pyrineos defendidos, e franqueados. A mesma 
Olivença foi duas vezes tomada aos Francezes, por estas 
tropas, e certamente se o Governo de Portugal naõ créo 
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entaõ, que devia conservar a sua posse, deve attribuir-se 
este comportamento a um excesso de boa fé pouco com
mum, e ao desejo de a tornar a adquirir antes como ura 
penhor de aliiança e amizade da parte da Hespanha, do 
que pelos acontecimentos fortuitos da guerra. 

O tractado de Badajoz, único titulo de que a Hespanha 
se pôde valer, para conservar a posse de Olivença, foi vio
lado e rompido pelo seu mesmo Governo, ao tempo de sua 
aggressaõ contra Portugal, era 1807. 

Logo este tractado naõ existe, segundo os principios re
conhecidos do direito publico; e Portugal requer, vistas 
todas as circunstancias, que o precederam, e se lhe segui
ram, tornar a entrar na posse daquillo, que, pelo dicto 
tractado, tinha sido desmembrado da Monarchia. 

Na epocha das negociaçoens do ultimo tractado de Pa
ris, o Conde de Funchal, Plenipotenciario de Portugal, 
naÕ deixou de reclamar a restituição de Olivença, mas a 
observação, que se lhe fez, entaõ, de que este tractado naÕ 
podia comprehender outras estipulaçoens, senaõ as que 
diziam respeito immediatamente á França; e que, por 
conseqüência, o negocio de Olivença se deveria differir 
até o Congresso Geral, o obrigou a suspender os seus pro
cedimentos, e a contentar-se com uma declaração a este 
respeito, que foi communicada por elle, antes da assigna
tura do tractado, a todos os Plenipotenciarios das Potên
cias que o assignâram. He logo sem razaõ, e por falta de 
reflexão nestas circumstancias, que Be tem pretendido, que 
o negocio de Olivença estava fôra do poder do Congresso, 
por naõ ter sido indicado no tractado de Paris. Nos aca
bamos de expor, que elle tinha entrado nas negociaçoens 
que o precederam; e além disto, nos naõ vemos porque se 
pudesse dizer, que no Congresso de Vienna se deviamab-
ster de tractar senaÕ dos negócios, que tivessem sido indica
dos no tractado de Paris; e nao se pôde duvidar, que a si
tuação actual, em que se acham reciprocamente a Hespanha 
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c Portugal, sem nenhum tractado que as ligue, naõ as 
ponha no caso de admittir a intervenção e mediação de 
todas as Cortes, que na epocha do tractado de Paris pro
mettêram officialmente aos Plenipotenciarios de Portugal 
os seus bons officios a este respeito. 

Ha mil razoens, que se poderiam alegar ainda ; mas 
esta breve exposição bastará talvez para aclarar o estado 
da questão. 

O único argumento, qne se tem usado, para demonstrar, 
que Olivença éra de alguma utilidade á Hespanha, isto 
hr , o evitar o contrabando entre os dous paizes, naÕ pôde 
ser mais futil, considerando-se a extençaõ de suas fron
teiras, e a nullidade dos obstáculos locaes, para impedir 
este contrabando. 

Espera-se, pois, que se tem conseguido demonstrar : 
1°. Que o motivo principal porque Portugal se achou 

empenhado em guerra contra a França, foi o soccorro da
do á Hespanha. 

2o. Que a guerra, emprehendida em 1801 contra Por
tugal, e que terminou pela cessaõ de Olivença, naõ éra, 
por conseqüência, nem justa, nem provocada. 

3°. Que o tractado de Fontainebleau, e a invasão de 
Portugal em 1807, tendo rompido o tractado de Badajoz, 
annuliam o único titulo em razaõ do qual Olivença per
tencia á Hespanha. 

4o. Que as duas naçoens Hespanhola e Portugueza, ten
do reunido os seus esforços, durante cinco annos, na mais 
importante das lutas, deviam desejar apagar até os meno
res traços do systema revolucionário, que as tinha desuni
do, e que por pouco as naõ perdeo ambas. 

5°. Que a posse de Olivença naõ he para a Hespanha 
de alguma utilidade real, e que a reclamação, que fezPor-
tHgal ao tempo do tractado de Paris, a cessaõ de Guianna, 
em que acquiesceo para contribuir ao restabelicimento da 
paz geral, e a promessa official, que elle recebeo naquella 
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occasiaõ, dos bons officios de todas as Potências, que as
signâram o tractado, o authorizam a crer, que este nego
cio está totalmente no poder da mediação do Congresso. 

Depois de todas estas observaçoens que ficam expostas, 
naõ pôde deixar de se esperar, que o Governo de Hespa
nha se prestará de boa vontade a destruir esta ultima lem
brança de contendas que nao deveriam ter jamais existido; 
e que S. M. C. dará com isso o penhor mais solemne de 
todos os sentimentos, que devem unir para sempre as duas 
naçoenes vizinhas. 

Vienna, 15 de Novembro, 1814. 

F R A N Ç A . 

Falia de Mr. Duboys d'Angers, Eleitor e Representante, 
pelo Departamento do Maine e Loire, pronunciada em 
nome do Povo Francez, na assemblea do Campo de 
Maio, e dirigida ao Imperador no Io. de Junho, de 
1815. 

S E N H O R ! — O Povo Francez vos tinha dado a coroa, 
que vós abdicastes sem o seu consentimento, os seus votos 
acabam agora de vos impor o dever de a tornar a tomar. 

He formado novo compacto entre a Naçaõ e Vossa Ma
jestade. 

Ajunctados de todos os pontos do Império, em torno das 
taboas da ley, aonde vamos a escrever a vontade do Povo; 
esta vontade, que he a única fonte legitima do poder, he-
DOS impossivel deixar de exprimir a vóz da França, de 
quem somos o orgaõ immedíato; ou naõ dizer, na pre
sença de toda a Europa, ao Augusto Chefe da Naçaõ, o 
que ella espera delle, e o que elle deve esperar delia. 

I Qual he o objecto da liga dos Reys alliados, com 
aquelles preparativos guerreiros, com que elles assustam a 
Europa, e afligem a humanidade ? i Porque acto, porque 
violação temos nós provocado, ou dado causa á sua ag
gressaõ í Temos nôs, depois da conclusão da paz, traba-
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lhado por dar-lhes leys ? Nós desejamos meramente pro
mulgar e seguir aquellas, que saÕ adaptadas ás nossas ma
neiras. 

Naõ queremos o chefe, que nossos inimigos nos daõ ; 
e queremos aquelle, que elles naõ desejara que nós tenha
mos. 

Elles se atrevem a proscrever-vos pessoalmente ; vós, 
Senhor, que tantas vezes possuistes as suas capitães, gene
rosamente consolidastes os seus vacilantes thronos. Este 
ódio de vossos inimigos, augmenta o nosso amor para com 
vosco. Se elles proscrevessem o mais obscuro de nossos 
cidadãos, seria de nosso dever dcfcudêllo com a mesma 
energia. Elle estaria, como vós, debaixo da égide da ley 
Framceza, e do poder Francez . 

Araeaçam-wos com invasão ? £ com tudo , limitados a 
fronteiras, que a natureza uos aaõ tem imposto, e que 
multo antes de vosso reynado a vietoria, e mesmo a paz 
t inha extendido, nós naõ buscamos ultrapassar aquelles 
estreitos l imites; porque respeitamos os tractados, que 
vós naõ assignastes, porem que offerecestes observar. 

I Pedem elles garantias ? Elles as tém, em todas as nos
sas instituiçoens, e na vontade do povo Francez ; daqui em 
diante unida á vossa. 

Naõ temem elles lembrar-nos os tempos de um estado 
de cansas, ha pouco taõ differente, mas que ainda se pôde 
reproduzia* ! 

N a õ seria a primeira vez, que teríamos conquistado a 
Europa toda a m a d a contra nós. Porque a França deseja 
ser França , deve ella ser abatida, dillacerada, desmem
brada ; e deve a sorte da Polônia ser destinada para nós ? 

E m vaõ se occulta o insidioso desiguio, debaixo do 
único pretexto de separar-nos de vós, em ordem a dar-nos 
senhores, com quem nos naõ temos nada em commum. A 
sua presença destruio todas as illusoens unidas ao seu 
nome. Elles naõ podiam crer om nossos ju ramentos ; nem 
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nos em suas promessas. Dizimos, direitos feudaes, privi
légios, tudo quanto éra odioso para nós, éra com demasia
da evidencia o objecto valido de seus pensamentos, quando 
um delles, para consolar a impaciência do presente, asse
gurou aos seus confidentes, que elle lhes responderia para 
o futuro. 

Tudo será tentado, tudo será executado, para repellir 
taõ ignominioso jugo. Nós o declaramos ás Naçoens; 
possamos seus chefes ouvir-nos! Se elles aceitarem as 
nossas offertas de paz, o Povo Francez olhará para a vossa 
administração vigorosa, liberal, e paternal, como funda
mento de consolação pelos sacrifícios feitos para obter a 
a paz ; porém se nos naõ deixarem outra escolha senaÕ 
entre a guerra c o vilipendio, todo o paiz se levantará 
pela guerra. A naçaÕ está preparada para vos aleviar 
das offertas, talvez demaziado moderadas, que tendes feito, 
a fim de salvar a Europa de nova convulsão. Todo o 
Francez he soldado: a victoria seguirá as nossas águias; 
e os nossos inimigos, que contam com as nossas divisoens, 
bem de pressa se arrependerão de nos terem provocado. 

Falia do Imperador. 

Senhores Eleitores dos Collegios dos Departamentos e 
dos Districtos; Senhores Deputados do Exercito e Ma
rinha, no Campo de Maio. 

Imperador, Cônsul, Soldado, eu devo tudo ao povo. 
Na prosperidade, na adversidade, no campo de batalha, 
no conselho, sobre o throno e no desterro, a França tem 
sido o único e constante objecto de meus pensamentos e 
acçoens. Como os reys de Athenas, eu me sacrifiquei 
pelo meu povo, na esperança de realizar a promessa que 
se fez, de conservar á França a sua natural integridade, 
suas honras, e seus direitos. 

A indignação, vendo negados e perdidos para sempre 
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estes sagrados direitos, adquiridos por 20 annos de victoria: 
o grito da honra Franceza manchada, eos desejos da naçaõ, 
me tem tornado a colocar sobre aquelle throno, que amo, 
porque he o paládio da independência, da honra, e dos 
direitos do povo. 

Francezes, atravessando, cercado pela alegria publica, 
as differentes provincias do Império, para chegar á minha 
capital, tinha razaõ para contar coin uma paz duradoira. 
As naçoens saÕ obrigadas ao cumprimento dos tractados 
concluídos por seus Governos, sejam elles quaes forem. 

Os meus pensamentos estavam entaõ todos occupados 
com os meios de estabelecer a nossa liberdade, por uma 
constituição conforme ao desejo e interesses do povo. Eu 
convoquei o Campo de Maio. 

Soube logo, que os Principes, que tem desprezado todos 
os principios, que tem pizado aos pés os sentimentos 
e preciosos interesses de tantas naçoens, desejam fazer-
nos a guerra. Elles meditam o augmento do reyno dos 
Paizes Baixos, dando-lhe por barreiras todas as nossas 
praças fronteiras do norte; e a conciliação das des ha ven
ças, que ainda existem entre elles, dividindo a Lorraine, e 
a Alsacia. 

Foi necessário providenciar para a guerra. 
Porém, antes de encontrar pessoalmente os riscos de 

batalhas, o meu primeiro cuidado tem sido constituir sem 
demora a naçaõ. O Povo tem aceite o Acto, que lhe 
apresentei. 

Francezes, quando tivermos repellido estas injustas 
aggressoens, e a Europa estiver convencida do que he 
devido aos direitos e independência de 28 milhoens de 
gente, uma ley solemne, promulgada segundo as formas 
requeridas pelo Acto Constitucional, combinará as diffe
rentes disposiçoens de nossas constituiçoens, agora disper
sas. 

Francezes, vós estais para voltar aos vossos Departa-
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mentos, informai os didadaõs de que as circumstancias saõ 
grandes. Que com a uniaõ, energia e perseverança vol
taremos victoriosos desta contenda de um grande povo 
contra os seus oppressores; que as geraçoens futuras e scru-
tinizaraõ o nosso comportamento, e que uma naçaõ tem. 
perdido tudo, quando tem perdido a soa independência ; 
dizei-lhe, que os reys estrangeiros, que eu elevei ao throno, 
ou que me devem a mira a conservação de suas coroas, os 
quaes todos, durante a raiaha prosperidade, buscaram a 
minha aliiança, e a protecçaõ do povo Francez, dirigem 
agora os seos golpes contra a minha pessoa. Se eu aaÕ 
percebesse, que ao paiz, he a quem elles desejam fazer o 
mal, eu poria á sua meroe, esta existência, contra quem 
elles parecem estar taõ irritados. Porém, dizei aos cida
dãos, que em quanto o Povo Francez conservar, para 
comigo, o amor, de qoe me tem dado tantas provas, a 
raiva de nosso» inimigos será impotente. 

Francezes, a minha vontade he a do povo, os meus 
direitos saõ os delle; a minha honra, a minha gloria, a 
minha felicidade, naõ podem ser outras senaõ a honra, a 
gloria, e a felicidade da França. 

Decreto, para a convocação das Câmaras. 
26 de Mayo, 1815. 

Napoleaõ, pela graça de Dens e Constituiçoens do Im
pério, Imperador dos Francezes, &c. Decretamos. 

ABTIGO 1. A Câmara dos Pares se ajunetará no Palácio 
de Luxemburgo, sob a presidência do Principe Archi
chanceller, ou do Vice-Presidente. A Câmara procederá 
â nomeação de dous Secretários perpétuos ; o mais moço 
em idade, exercitará provisionalmente o officio de Secre
tario. 

2. A Câmara dos Representantes se ajunetará no Palácio 
do Corpo Legislativo, debaixo da presidência do mais 
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velho em idade ; e os dous mais moços exercitarão as 
funcçoens de Secretários. 

3. Quando a Câmara tiver procedido á Eleição de 
Presidente, será o processo verbal levado ao Imperador 
pelo Presidente provisional. 

4. O nosso do Ministro Inferior nomeará, e fará com 
que attendam no Palácio das sessoens, os assistentes neces 
sarios, e uma guarda. O Presidente de Catla Câmara 
dará as ordens que julgar necessárias para o serviço, e 
policia da Câmara. 

5. Na sessaõ de abertura da Câmara, os Pares tomarão 
o seu assento na direita, e os membros da Câmara dos 
Representantes na esquerda do throno. 

6. Os Ministros e Conselheiros de Estado se assentarão 
nos bancos dos Ministros de Estado. 

7. O Cortejo do Imperador, e do ceremonial, terá a 
mesma precedência; segundo o programma do Gram 
Mestre de Cerimonias. 

8. Os Membros das Câmaras prestarão suecessiva e in
dividualmente o juramento de obediência ás Constituiçoens 
do Império, e de fidelidade ao Imperador. 

9. Nosso Primo o Archi-Chanceller do Império, e o 
Nosso Ministro do Interior saõ encarregados, cada um na 
sua repartição, da execução do presente Decreto. 

(Assignado) NAPOLÜAÓ. 

Falia do Principe Archi-Chanceller ao Imperador, ao 
11 de Junho, 1815. 

S E N H O R ! A vossa anxiedade em sujeitar a formulas e 
regras o poder absoluto, de que as circunstancias, e a con
fiança do povo vos revestira, as novas garantias dadas aos 
direitos da naçaõ, a devoção que vos leva ao meio dos pe
rigos que o exercito está para afrontar, penetram todos os 
coraçoens de profunda gratidão. 
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Os Pares de França vern offerecer a V M. a homena

gem destes sentimentos. 

Vos haveis, Senhor, manifestado principios qne saõ os 

da naçaõ: devem ser também os nossos. Sim, todo o poder 

emana do povo, e he instituído a bem do povo; a monar

chia constitucional he necessária aos Francezes, como ga

rantia da sua liberdade e independência . 

Senhor, em quanto estiverdes sobre as fronteiras,á frente 

dos filhos da pátria, a Camera dos Pares, concorrerá zelo

samente em todas as medidas legislativas, que as circun

stancias requererem, para forçar os estrangeiros a reco

nhecer a independência nacional, e para fazer t r iumphar 

no interior, os princípios consagrados pela vontade do povo. 

O interesse da França he inseparável do vosso. Quan

do falte a fortuna aos vossos esforços, revezes, Senhor, naõ 

enfraquecerão a nossa perseverança, e dobrarão o nosso 

affecto para comvosco. 

Se os acontecimentos corresponderem á justiça da nossa 

causa, e ás esperanças que estamos acostumados a conce

ber do vosso engenho, e do valor dos nossos exércitos, a 

França naó deseja delles outro fructo senaõ paz. As nos

sas instituiçoens affiançam á Europa, q u e a naçaõ Franceza 

naõ pode ser arrastrada pelas seducçoens da victoria. 

Resposta de S. M. : — 

Senhor Presidente, e Senhores Deputados da Carnara 

dos Pares. A contenda, em que estamos empenhados, he 

seria. A seducçaõ da prosperidade naõ he o perigo que 

agora nos ameaça. H e que os estrangeiros desejam fazer-

nos passar por baixo do jugo da ignomínia ! 

A justiça da nossa causa, o espirito publico da naçaõ, e 

a coragem do exercito saÕ razoens mui fortes para espe

rarmos bom successo; porem, se experimentarmos reve

l e s , entaÕ especialmente deleitar-me-hei de ver em movi

mento toda a energia deste grande povo ; entaõ acharei 
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na Camera dos Pares provas de affecto para com a pátria e 
para commigo. 

Nos tempos difficeis he que as grandes naçoens, à ma
neira dos grandes homens, desenvolvem toda a energia do 
seu character, e se tornam objectos da admiração da pos
teridade. 

Agradeço-vos, Senhores, os sentimentos que me haveis 
expressado em nome da Camera. 

Como acabou esta audiência, foi o Imperador para a 
missa. Depois da missa, tendo-se outravez assentado no 
throno, recebeo uma Deputaçaõ da Camera dos Represen
tantes, á testa da qual o Presidente, Conde Lanjuinais, 
preferio a seguinte oraçaõ:— 

Senhor! A Camera dos Representantes recebeo, com 
profunda emoçaõ, as palavras que emanaram do throno na 
Sessão solemne, quando V. M. depondo o poder extraor
dinário que exercia, proclamou o principio de uma mo
narchia constitucional. 

A base principal daquella monarchia, protectora da 
liberdade, a igualdade, e a felicidade do povo, foram re-
reconhecidas por V. M. que, superior a todos os escrú
pulos, e anticipando todos os desejos, declarou que o 
cuidado de colligir as nossas instituiçoens dispersas, e de 
as arranjar, era uma das occupaçoens mais importantes 
reservadas para a legislatura. Fiel á sua missaõ, a Camera 
dos Deputados executará a tareffa que por isso lhe cabe; 
e pede que, para satisfazer o desejo publico, assim como 
os de V. M., a deliberação nacional haja de corrigir, 
quanto antes, alguma coiza defeituosa ou imperfeita, que 
a urgência da nossa situação tiver produzido, ou deixado 
existir, em nossas constituiçoens, consideradas como um 
todo. 

Porem ao mesmo tempo, Senhor, a Camera dos Repre
sentantes naõ se quer mostrar menos anxiosa em procla-
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mar os seus sentimentos, e os seus principios, relativos á 

terrível contenda, que ameaça cobrir de sangue a Europa. 

No trem de acontecimentos desastrados, a França inva

dida, parece que fôra um momento ouvida sobre o estabe-

laeimento de uma constituição, somente para se ver quasi 

immediatamente sujeita a uma charta real, emanando do 

poder absoluto, a uma ordenação de reforma sempre revo-

gavel em sua natureza, e á qual faltando o expresso 

assenso do povo, nunca podia ser considerada como obri

gatória para a naçaõ. 

Reassumindo agora o exercicio de seus direitos, reu

nindo-se em torno do heroe, a quem a sua confiança de 

novo reveste com o governo do estado, está a França pas

mada e afflicta de ver alguns Soberanos em armas, e pedi

rem-lhe contas de uma mudança interna, que he o resul

tado da vontade nacional, e que nem ataca as relaçoens 

que existem com outros governos, nem a sua segurança. 

A França naõ pode admittir aquellas distincçoens, com 

que as potências collsadas pretendem capear sua ag

gressaõ. Atacar o Monarcha de sua escolha, lie atacar a 

independência da naçaõ. Está armada como qualquer, 

para defender aquella independência, e para repellir, sem 

excepçaõ, toda familia, e todo Principe, que alguém se 

atreva a querer impor-lhe. Nos pensamentos dos Fran

cezes naÕ entra projecto de ambição ; a mesma vontade 

de um Principe victorioso naõ seria sufriciente para levar 

a naçaõ além dos limites da sua própria defeza; porem 

está prompta para fazer todo e qualquer sacrifício para 

guardar o seu território, manter a sua liberdade, a sua 

honra, e a sua dignidade. 

Porque nos BaO he ainda permit t ido esperar, Senhor, 

que estas preparaçoens de guerra , formadas, talvez, pela 

irritação do orgulho, e por illusoens que devem cada dia 

desvanescer-se, venham ainda a dispersar-se á vista da 

necessidade de uma paz precisa a todas as naçoens da 
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Europa, e que restítua a V. M. uma esposa, e aos Fran

cezes o herdeiro de um throno? Mas já tem corrido 

sangue, o signal de combates preparadas contra a inde

pendência e liberdade da França, j á foi dado em nome do 

que leva ao mais alto grão o enthusiasmo da liberdade e 

da independência. Sem duvida, entre as communica

çoens que V . M. nos promette , as Câmaras haõ de achar 

provas dos esforços que V. M. ha feito para manter a paz 

do mundo. Se todos esses esforços tem de ficar innuteis, 

oxalá que as calamidades da guerra carreguem sobre 

aquelles que as tem provocado. 

A Camera dos deputados so espera pelos documentos 

que lhe foram annunciados, afim de contribuir com todo 

e seu poder para as medidas que se houverem de mister 

para tam legitima guerra ser bem succedida. Demora as 

suas resoluçoens somente até saber as necessidades, e os 

recursos do e s t a d o ; e em quanto V . M. oppondo á mais 

injusta aggressaõ o valor dos exércitos nacionaes, e a 

força do vosso engenho, buscar na victoria somente os 

meios de alcançar uma paz durável, a Camera dos Repre

sentantes assentará que marcha para o mesmo objecto, em 

trabalhar incessantemente sobre o compacto, cujo aperfei

çoamento deve ligar a uniaõ do povo com o throno, e 

fortificar aos olhos da Europa, pelo melhoramento das 

nossas instituiçoens, a garantia de nossos contractos. 

Resposta de S. M. 

Senhor Presidente, e Senhores Deputados 

da Camera dos Representantes, 

Reconheço com satisfacçaõ os meus próprios sentimen

tos nos que vos me expressais. Nestas ponderosas cir

cumstancias estaõ meus pensamentos absorvidos pela im-

minente guerra, ao êxito da qual estaõ ligadas a indepen

dência, e a honra da França. 

Esta noite hei de partir para a frente dos meus exer-
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atos ; os movimentos dos vários corpos inimigos fazem ali 

indispensável a minha presença. Durante a minha ausên

cia verei com prazer uma commissaõ nomeada por cada 

uma das Cameras para deliberarem sobre a nossa consti 

tuiçaõ. 

A constituição he o nosso ponto de reunião ; deve ser a 

nossa estrella-polar nestes momentos tempestuosos. Toda 

discussão publica, tendente a diminuir directa ou indirec-

tamente a confiança que dever ser posta em suas ordena

çoens, será uma desgraça para o estado ; entaõ achar-nos-

hiamos no meio do mar sem agulha nem leme. A crise 

em que estamos postos he grande. Naõ imitemos nos o 

comportamento do Baixo-Imperio, que , apertado de todos 

os lados por bárbaros, se fez motivo de escarneo para a 

posteridade, occupando-se em discussoens abstractas 

quando os aríetes estavam arrombando as portas da 

cidade. 

Independentemente das medidas legislativas, quereque-

sem as circumstancias do interior, ju lgareis provavelmente 

útil empregar-vos em leys orgânicas, destinadas para pôr 

em movimento a consti tuição. Estas podem ser objecto 

dos vossos trabalhos públicos sem inconveniência alguma. 

Os sentimentos expressados na vossa oraçaõ me demon

stram sufficiente o affecto da Camera á minha pessoa, e 

todo o patriotismo que a anima. Em todos os negócios a 

minha marcha será direita e firme. Ajudai-me a salvar a 

pátria. Como primeiro representante do povo, hei con-

trahido o empenho , que renovo, de , em tempos mais tran

quillos, empregar todas as prerogativas da Coroa, e a 

pouca experiência que tenho adquir ido, em ajudar-vos no 

aperfeiçoamento da nossa constituição. 
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H E S P A N H A . 

Manifesto da justiça, importância, e necessidade, que 
acha Et Rey nosso Senhor, para se cppor â aggressaõ 
do usurpador Buonaparte, procurar o repouso e tran
quillidade da Europa, e proteger os direitos da huma
nidade e da Religião, em aliiança e uniaõ com, os 
Soberanos, que assignâram em Vienna a Declaração de 
13 de Março, do anno presente. 

EL, R E Y . 

Um dos melhores Reys que teve a França, Luiz XVI. 
foi a viclimaque a cabala de cruéis regícidas sacrificou a 
sua ambição, com assombro e terror do Mundo, e com a 
mais acerba magoa da França, que vio interrompida a 
serie dos Soberanos da dynastia de Bourbon ; Soberanos 
que a Historia nos menciona com o sobrenome de piedosos, 
justos, queridos, e pays dos seus povos ; Soberanos que, 
servindo a Deos e fazendo-o servir, mantinham seus Reynos 
em justiça, paz, e tranquillidade, as quaes constituem a 
prosperidade dos Estados, e saÕ o alvo dos Governos; 
Soberanos, que reconheciam a responsabilidade do tempo, 
dos desvélos, e do amor aos seus povos; Soberanos em 
fim, que fundando sua gloria na felicidade dos seus Esta
dos, levantaram seu Reyno da classe de Potência de 
segunda ordem, ao distincto lugar de predominante na 
Europa. O golpe de um ferro fatal cortou o fio da vida 
de Luiz X V I . ; suas virtudes Reaes, deixando aFrança, 
buscaram asylo na alma de Luiz X V I I I . ; e aquelle des
graçado Reyno foi desde logo sanguinolento theatro da 
anarchia e das facçoens. Bem que variadas estas em 
fôrmas differentes, eraõ todas conformes no systema de 
sacrificar a prosperidade publica á sua conservação; e 
suecedendo umas ás outras, abortaram a tyrannia deBuo-
na parte, e concentraram na sua maõo poder arbitrário ate' 
entaõ exercitado por muitos. 
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A impulsos da seducçaõ, da ftaudc, e du força, foi 

aquelle filho dos partidos acclamado Imperador pelos 

povos de França ; e favorecido p-;la fortuna da guerra, 

conseguio ser reconhecido como Soberano pelos diiTeieules 

Estados da Europa , que nem tinhaõ o poder de alterar os 

principios eternos da just iça , nem a obrigação de os sus

tentar afé ao extremo de aventurar a independência e 

conservação de seus subditos, primeira attençaõ dos Go

vernos. A Hespanha ensinou a todos a arte de acabar 

com o perturbador do mundo ; e :i seu exemplo, depois 

de sufTocarem rivalidades particulares, conseguiram as 

Potências reunir-se contra o inimigo c o m m u m , e concer

taram a mais justa das allianças para restituirem á França 

os seus legitimos e desejados Soberanos, e derribar do 

throno o sacrilego que o occupnva. Esfc, fecundo em 

recursos, nada escrupnloso na escolha dos meios, e acos

tumado a characterisar de Tractados os ajustes da fraude 

e da violência, pertendeo nffastar a tormeula negociando 

comigo em Valencey; c o fructo de suas astucias foi a 

humilhação de as vêr frustradas. J u l g a v a o femeníido 

que poderia enganar duas vezes, ou que cabia em meu 

coração a idéa de comprar a l iberdade com prejuizo da 

salvação dos meus povos, e offensa da tranquill idade da 

Europa. NaÕ podia o Ceo deixar de favorecer a empreza 

dos primeiros Soberanos, taõ reclamada pela moral, pela 

religião, e pela human idade ; e todas começaram a respi

rarem liberdade, logo que viram sanccionados seus direitos 

no Tractado de Paris. Eis-aqui os titulos em que Bona

parte apoia o seu direito á Coroa de F iança , e a pretensão 

de o recobrar, sustentado pela parte prevertida da naçaõ, 

com magoa e dôr da mais saã, que suspira por viver de

baixo dos auspícios do justo e clemente Luiz X V I I I . 

Logo que pelos esforços da fidelidade e valor da Hes

panha, tle concerto com as outras potências, ae quebraram 

as cadêas que me pretidiaõ em Valencey, sahi daquella 

V O L , X I V . N o . 85. o o 
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residência para vir para o meio dos meus vassallos, como 

um pay para o meio dos seus filhos. Ao prazer, Hespa

nhoes, de me ver entre vós, se unia o propósito t* a doce 

esperança de repararem paz dilatada os estragos da guer-

ra mais devastadora e sanguinosa. Nada me aiílio-ia 

senaõ a difficuldade da empreza. A gi<erra tinha despo

voado as provincias, convertido em arêas as terras mais 

fecundas, estagnado o commercio, enfraquecido as artes, 

corrompido os costumes, alterado a religião, e enervado 

as leys. Quantos, quam graves e quam dignos objectos 

pnra occuparem a attençaõ de um Soberano, qnr naõ nas-

ceo pare. si, mas para fazer a prosperidade dos povos, que 

a Providencia Divina entregou ao seu cuidado e vigilân

cia ! Em quam pouco tempo se destruio a obra de muitos 

séculos, e quantas difficuldades naõ tem a sui reparação! 

Todas esperava vencer com constância, paz permanente, e 

desvelos de paternal governo, auxiliados pela Providen

cia ; porém, esta por seus altos e incomprehensiveis de

sígnios, permitte que Buonaparte torne a perturbar a Eu

ropa, e a declarar-se seu inimigo, quebrando as deternu-

nações do Tra tado de Paris . Assim, a guerra que prepa

rou este, e igualmente as suas cstipulações tiveram por base 

principios eternos de ordem, que justificam a marcha dos 

Gabinetes, e eximem de toda a responsabilidade as suas 

allianças. 

O bem e as vantagens da França e da tranquillidade 

geral foram o objecto daquellas transacções ; para isto res-

tituíram ao seu throno a dynastia despojada, collocaram 

nelle o justo, o desejado dos povos, o conciliador c paci

fico Luiz X V I I I . , e libertaram o mundo de nm conquista

dor, que naõ conhecendo outra gloria mais que a da guer

ra, arruinava a Fiança , para ir assolar as nações que 

queria subjugar. 

A guerra, pois, que provocou a aggressaõ de Buona

parte , naõ só está justificada, pela obrigação que tem todos 
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os Soberanos de manter suas garantias e confederações 
mas também pelos sagrados deveres, que lhe impõem a in
stituição das Soberanias. 

A guerra he um mal pernicioso : nenhum governo deve 
empreliendella a naõ ser para isentar os povos de calami
dades maiores que as da mesma guerra. Tal he o caso, 
Hespanhoes, em que nos achamos. Buonaparte depois 
da sua aggressaõ contra a França e seu legitimo Soberano, 
e de ter quebrantado o tractado cm que consentio, sustenta 
que naõ offendeo a naçaõ, que recobrou os seus legitimos 
direitos, que os Soberanos naõ lhos podem disputar, e qne 
quer viver em paz com todos. O que pertende o invasor 
naõ he a paz, quer vêr-se desembaraçado de attenções es
tranhas para empregar a parte armada da naçaõ Franceza 
contra a maior e mais sãa, mas inerme, da mesma naçaõ. 
Para naõ omittir gênero algum de insulto, pretende que se 
acredite que elle vai trabalhar pela paz e prosperidade da 
Europa, como se esta estivesse esquecida que, desde que 
tomou as rédeas do poder, se renovaram constantemente 
guerras terríveis, que as fontes da pública prosperidade se 
seccáram em todos os paizes sujeitos á sua influencia, ou 
como se fosse possivel cahir no absurdo de imaginar, que 
on aparte he capaz de largar as suas máximas invariavel-
Bente observadas. 

A Hespanha naõ precisa pedir lições a outrem : instrne-
tivas de sobejo as tem em seus funestos desenganos. Bo
naparte affligio-a com duas espécies de guerra : até ao 
anno de 1808 elle a fez á sua dignidade, aos thesouros, ás 
esquadras, e aos exércitos Hespanhoes, fazendo que ser
vissem aos seus desígnios; e a isto chamou amizade 
aquelle Alliado exterminador ! E para que ninguém se 
fiasse em seguranças de gratidão praticou em Bayona as 
maquinações que saõ bem conhecidas do púbUco : depois, 
para sustentar a obra mais atroz da perfídia e da violência, 
derramou a dessolaçaõ e o estrago pelas provincias desta 
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naçaõ e tratou-a como uma propriedade livre, de que pôde 
dispor seu dono a favor de quem lhe apraz, com as con
dições do seu alvedrio. Bonaparte naõ se desmente ; as-
signala a sua nova época sacrificando á sua vaidade o 
Soberano legitimo e idolatrado da França, e a liberdade 
daquella potência, pondo-se á frente de uma facçaõ inte
ressada em continuar os estragos da humanidade. Buo
naparte diz da capital de França a todas as nações:— 
" NaÕ me acrediteis : quiscsfes, nas pazes precedentes, 
com os vossos mais preciosos interesses, e mais sagrados 
deVercs, comprar a tranquillidade dos povos, mas ficastes 
enganados. " Buonaparte diz da residência do throno 
Francez aos Soberanos: contra a vossa convicção reco-
nhecestes em outro tempo os meus direitos usurpados, e 
consentistes que me assentasse entre vós ; mas o resultado 
naõ foi outro mais que o de alimentar a minha vaidade e 
ambição. Buonaparte cm fim diz ao Mundo ; todas estas 
condescendencias foram desprezadas por um homem sem 
fé e sem ley, que naõ acha meio entre o seu extermínio e 
o do gênero humano. 

Em taes circumstancias naõ se pôde vacillar sobre a es
colha do partido': a Europa inteira toma o mais seguro, 
vantajoso, e honorífico. As desconfianças entre as Potên
cias desapparecêram, e os seus interesses reunírara-se pele 
perigo commum. A Prússia naõ ha de ser passiva expec-
tadova dos revezes da Áustria. A Áustria naõ ha de olha; 
com indifferença para a sorte da Prússia. A Russia naõ 
ha de consentir que a parte do Sul da Europa se reparta 
em heranças, para sustentar escravos coroados. A Ingla
terra ha de persistir em que naõ compareça de novo na 
scena dos Soberanos o temerário Buonaparte, qne se atre-
veo a dar leys aos mares, quando todos os seus navios esta-
vaõ encadeados nos seus portos; e finalmente os Sobcra 
ros, bem persuadidos de que a generosidade naõ he cor-
rectivo para as almas de certa indole, só daraõ ouvidos a* 
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se ciam ações da justiça e da salvação publica, que he a 
íuprema ley dos Governos. 

Aqui tendes, Hespanhoes, uma guerra ordenada por essa 
ley; he innocente e perfeitamente justa; porque se pro
põem para o bem dos povos e segurança dos Soberanos, 
chamados pela Providencia, e pelas leys fundamentaes 
para os governar. Também hc prudente; porque os 
meios, que tem tomado, e continuara a tomar as Potências 
Alliadas para conseguir de novo a paz da Europa, saõ 
conformes á gravidade e importância da empreza ; e, so
bre tudo, he necessária, porque os Corpos das nações, bem 
como os individuos, naõ podem desviar-se da ley da con
servação, nem dispensar-se da sua defeza contra o pertur
bador da tranquillidade do mundo. 

Naõ provem a necessidade da guerra unicamente deste 
principio: vós a tendes, Hespanhoes, e mui imperiosa, 
debitar contra o author, que forjou o impio plano de ar
ruinar a obra de Jesu-Christo, e de acabar em dois ou 
quatro annos a que elle chamou, nas suas instrucçÕes a 
Cervelloni, fabrica de engano e de preoccupaçaõ. Tal 
he Buonaparte, que naõ contente de ser a origem das cala
midades, quer que se soffram sem apoio, sem consolação, 
sem esperança de melhor sorte, e sem os soccorros cm fim 
da terna, ofliciosa, e compassiva Religião Catholica. Naó 
convém a Napoleaõ dogmas, que condemnam o direito ua 
torça, único que elle reconhece: dogmas que pregam jus
tiça e equidade, naõ podem agradar ao usurpador dos 
thronos; naõ convém elles finalmente a quem sustenta, que 
os nomes de justo, recto, e virtuoso, pertencem exclusiva
mente aos conquistadores. 

A justiça, Hespanhoes, a prudência, a ley da defeza, e 
a Religião, ordenam esta guerra, para resgatar a França do 
jugo da oppressaõ em que geme, e para alcançar a tran
quillidade c repouso do mundo. Os conselhos da ambi
ção naó tiveram a menor influencia em taõ inteiro Tribu-
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nal. N a õ se haõ de desmembrar da França , nem praças, 
nem provincias. Os seus limites haõ de ser religiosamente 
respeitados ; e para que os exércitos auxiliares naõ assen
tem o pé dentro delles, naõ precisa fazer a França mais 
que reflectir sobre o ultraje, que se faz á sua dignidade na
cional, constituindo-a objecto do ludibrio e mofa das fac
ções ; que uma naçaõ começa a ser escrava desde que 
perde os Reys chnmados por suas leys fundamentaes; e 
que vêr com apathica indifferença a troca de um Rey ppy 
dos seus povos por um monstro, que se nutre de sangue 
humano, he a mais torpe das considerações. 

Bem conheço que me compete a authoridade de declarar 
e fazer a guerra . Estou certo que meus vassallos descan-
çaõ na confiança de que um R e y , que funda a sua felici
dade na de «eus povos, naõ pôde cmprehender a guerra 
sem a magoa de se vêr na precisão de os defender. QUÍL 
porém chamar em meu auxil io a força da convicção, para 
abonar-me com a reputação de justo no conceito das na
ções, para fortalecer o valor das minhas t ropas, estimular 
a generosidade dos honestos, sustentar a resignação de to
dos nos trabalhos desta fatalidade, e para que sanetifícada 
a guerra, todos esperem o auxil io do distribuidor das v i 
torias. (Assignado) F E R N A N D O . 

P E D R O C A R V A L H O S . 

Palácio Real de Madr id , aos 2 de Maio, da 1815. 

Madrid, 12 de Mi.:*>. 

Ministério da Segurança Publica. 

Quando E l Rey determinou estabelecer o Ministério da 

Segurança Publica (ou Intendencia-geral da Policia) foi 

com o intuito de evitar delictos, e castigos, que saõ uma 

conseqüência sensível, mas necessária para os reprimir. 

Consultou a situação geral dos negócios, c a particular de 

r-cus vassallos; persuadio-ae que o curso ordinário c vaga-
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roso das leys naõ podia embaraçar as maquinaçoens dos 
malvados, e que as circumstancias extraordinárias, em que 
ue viaõ todos os estados, reclamavaõ uma authoridade, que 
preservasse a tranquillidade geral com um methodo breve 
e acommodado ás mesmas circumstancias. NaÕ cabe a 
idéa de um Ministério injusto ou atroz na beneficência 
d'£l Rey, nem nos principios do seu coração taõ cheio de 
doçura, como de amor a seus vassallos ; mas também naõ 
he compatível com a segurança publica, com a dignidade 
da sua Coroa, nem cora os respeitos da Magestade, soffrer 
que uns poucos de homens arrasfrados por sua má indole 
moral, ou por outras mais vis paixoens, insultem quanto 
ha de mais sagrado, excogitem meios de subversão, e se 
abalancem a derramar seu mortífero veneno entre os bons 
vassallos d'El Rey. 

O Ministério da Segurança Publica, estabelecido s«-
gundo as saudáveis intençoens de S. M., velará sobre taõ 
precioso objecto, affiançará o respeito e consideração do 
vassallo honrado, e previnirá com uma vigilância taõ 
activa como prudente o descaminho dos que debaixo de 
outro systema talvez o podcriaÕ padecer. O regulamento 
que, por ordem de S. M. se publica para governo deste 
Ministério, convencerá a todos os homens de bem de que 
naõ se esquecem os seus direitos, nem aquelles respeitos 
que saÕ compatíveis com as presentes circumstancias. 

As paixoens, filhas commummente do erro ou de outros 
principios nada generosos, levantarão desentoadamente a 
voz, c se sirviraÕ de uma linguagem pouco justa, e pouco 
moderada como he de seu costume ; porém os homens de 
razaõ, e de verdadeiro ainor a El Rey, os que querem o 
socego, e que se respeitem os seus direitos, observarão a 
necessidade de conservar um estabelecimento temível cer
tamente para os máos, e perseguidor dos qne só se alimen-
taõcom os sobresaltos e desgraças dos seus coucidadãos. 
O que araa o Rey e a sua pátria, o que deseja socego e 
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prosperidade, o que em sua casa, nos lugares públicos, e 
nas innocentes reunioens manifesta sua probidade, seu 
espirito de justiça, um character justo e pacato, sua adhe
saõ á ordem e á tranquillidade; em summa aquelle que 
for amante do Rey e da Pátria, que tem que temer deste 
Ministério ? Poderá talvez a maledicencia, a vil delação 
junta com outros artifícios, motivar-lhe alguma prizaõ 
momentânea, injuriosa na verdade, e por muitos motivos 
custosa ; mas naó se apressará o Ministério da Segurança 
Publica em fazer-lhe a devida justiça, e em proclamalla 
com toda a competente solemnidade ? 

Os que devem temer este tribunal saõ os homens ociosos 
e vagabundos, que por naõ terem industria, emprego, ou 
gênero algum de propriedade que os prenda e una á sua 
Pátria e ao seu Monarcha, estaõ dispostos para toda a 
qualidade de excessos : devem temei Io os gênios de dis
córdia, e descontentamento que livraõ todos os seus pra
zeres na inquietação geral, nas afflicçoens c dissabores tios 
seus concidadãos, e na confusão e desordem de fodas as 
classes e estados : devem temello os que por serem tolera
dos indevidamente na respeitável residência, na doce mo
rada d'El Rey, a profanaõ todos os dias, ou com a liber
dade de suas ideas, ou com a malignidade dos seus ensaios 
e discursos: devem temello aquelles que, fugindo das 
Provincias, onde saõ perfeitamente conhecidos, vem á 
Corte, enganalla com seus fingidos serviços e patriotismo, 
sondar o espirito dos seus collegas, notar de defeitos a 
situação de todos os negócios, e formar aquelles impoli-
ticos e perigosos corrilhos que tomaõ á sua conta desacre
ditar o Governo, e o próprio Monarcha. 

E poderá soffrer-se esta classe de pessoas era unia Corte, 
que deve ser modelo da boa ordem, consideração c res
peito, da decorosa e justa subordinação ás authoridades, 
da urbanidade e doçura de uma sociedade amável c deli
cada ? Poderá permittir-se que nas mais pequenas alte-
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raçoens da Europa, em qualquer vaivém do Mundo poli
tico se esteja artificiosamente assustando os povos, se lhe 
recordem memórias que os agitaõ, e se introduza a inqui-
taçaõ e desalento nas classes mais distinctas e amantes do 

Rey? 
A casa do pacifico habitante he um asylo sagrado, onde 

naõ deve entrar por titulo algum o Magistrado mais ze
loso, e mais conservador da publica segurança ; porém as 
casas em que o mancebo atrevido e inexperto, o censor 
ousado, o malicioso author de uma noticia funesta, sem 
nenhum gênero de attençaõ derramam sua má lingua ; os 
que toleram neste asilo de segurança conversaçoens que, 
por seu character, pela reunião dos sujeitos e circumstan
cias, pelas conseqüências verosimeis dos seus discursos, se 
podem considerar perigosas em summo gráo; porque mo
tivo gozarão de uma immunídade que elles mesmos 
violam ? Porque haõ de invocar em seu favor o respeito 
devido á justiça, á virtude, e á honesta recreação dos vas
sallos d'El Rey ? Sendo a sua morada, naõ o innocente e 
grato lugar destinado á vida domestica e singellos pra
zeres, mas sim o ponto de reunião dos discolos, inimigos 
da sua Pátria e do seu Rey, porque razaõ ha de ser res
peitada pelos Magistrados ? 

O homem socegado e que cumpre com as leys, nada 
lem que recear deste Ministério de Justiça, de protecçaõ 
e de segurança ; porem seraõ vigiados e procurados com 
o maior desvelo os que por seu gênio turbulento, exalta
ção de espirito, e outras ideas igualmente puniveis, aspi
rarem a perturbar a tranquillidade, e derramar o desgosto 
entre os bons cidadãos e desencaminhar seos sentimentos. 
Conte pois com a sua segurança, e com a protecçaõ das 
leys o vassallo virtuoso e addito ao seu Rey, o pacifico 
abltante de todas as Provincias ; tema porém o homem-
inquieto, inimigo da ordem e do bem geral. O Ministé
rio da Segurança Publica saberá da regular e louvava 
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conducta dos primeiros, e a sustentará com todos os meios 
que estiverem na sua alçada ; saberá também dos discolos 
(ou mal-morigcrados) e amigos da novidade, e de crimi
nosas combinaçoens, e os perseguirá da mesma maneira. 

O Hespanhol he naturalmente justo, socegado, amante 
do Rey, e inimigo de intiovaçoens : assim o manifestou 
com admiração da Europa na ultima e honrosa guerra que 
accendeo esse gênio do mal, esse monstro informe, que de 
novo apparecêo no theatro politico para destruir os Go
vernos estabelecidos. Cahio precipitado, por seus delírios 
políticos, do cume de sua fortuna e victorias ; perdeo a 
illusaõ que estas produzem ; abdicou vilmente um Impé
rio instituído entre as mais fortes paixoens, e assegurado 
com os suecessos mais brilhantes ; e haverá ainda quem 
lhe dê ouvidos ? Haverá povos, provincias, ou cidades 
que se fiem de suas promessas ? Haverá Hespanhoes que, 
depois de tantos desenganos, voltem ainda seus olhos e 
suas esperanças para um homem taõ pouco digno do 
apreço dos outros ? Haverá na Europa cidadão algum 
que, ou seja deste ou d'aquelle partido, se capacite que 
similhante homem possa fazer bem a naçaõ alguma, res
peitar os direitos dos povos, ou consolar a afflicta huma
nidade ? 

Porém se a despeito de todas estas consideraçoens, ainda 
houver algum que intente seguir suas pizadas, c renovar 
esperanças concebidas no delírio das paixoens, o Ministé
rio da Segurança publica o buscará e entregará á irrisaõ 
c mofa de seus concidadãos ; depositallo-ha onde sua 
segurança pessoal o exigir ; c o Povo Hespanhol, que 
talvez seja o mais sensato de todos os que habitaó na Eu-
iopa, terá a vista este espectaculo de loucura por um 
lado, e de consideração e attençoens pelo outro. 

(Assignado) E C H E V A R R I 

Madrid, 10 de Maio, de 1815. 
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Decreto contra a imprensaõ de Jornaes. 
Tendo visto, com desagrado meu, o menoscabo do pru

dente uso que se deve fazer da imprensa, que cm vez de a 
empregar cm assumptos que sirvam á saudável illustraçaõ 
do publico, ou a recreallo honestamente, a emprcgaÕ em 
desafogos e contestações pessoaes, que naõ só offendem os 
sujeitos contra quem se dirigem, mas lambem á dignidade 
e decoro de uma naçaõ circunspecta, a quem com sua lei
tura convidaõ ; e bem convencido, por mim mesmo, de que 
os escritos que particularmente adoecem deste vicio saõ os 
chamados periódicos, e alguns folhetos, provocados por 
elles ; hei resolvido prohibir todos os que desta espécie se 
dão á luz dentro e fora da Corte ; e he minha vontade que 
somente se publiquem a Gazeta e Diário de Madrid. 
Assim o tereis entendido, e disporeis o necessário ao seu 
cumprimento, encarregando de novo a quem competir, que 
se observem religiosamente as leys, que prescrevem o ex
ame que se deve fazer das demais obras, que se houverem 
()c dar ao prelo. Rubricado por S. M. 

A. D. PEDRO CEVALHOS. 

I N G L A T E R R A . 

Resumo da Convenção entre S. M. Britannica, e o Rey 
dos Paizes-Baixos, e o Imperador de Russia ; assignada 
em Londres aos 1.9 de Maio, 1815. 
S. M. El Rey dos Paizes Baixos, desejando na reunião 

final das Provincias Belgicas corn a Hollanda, prestar ás 
Potências Alliadas, que fôram partes no tractado concluído 
em Chaumont, no Io. de Março, de 1814, uma justa recom
pensa pelas pezadas despezas em que elles encorrêram, 
livrando os dictos territórios do Poder do inimigo ; e tendo 
as dietas Potências, em conseqüência dos arranjos feitos 
entre si, concordado mutuamente em abandonar as suas 
diversas pretençoens, a este respeito, a favor de S. M. o 
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Imperador de Todas as Russias; S. dieta M. , o Rey dos 
Paizes Baixos, tem sobre isto resolvido proceder immedia
tamente a executar com S. M. Imperial uma convenção 
para o seguinte cflèito, de que S. M. Britannica concorda 
em ser parte, em conseqüência dos ajustes feitos por S. 
dieta M. com o Rey dos Paizes Baixos, em uma Conven
ção assignada em Londres aos 13 d'Agosto, de 1814. 

Em conseqüência do que, as tres Altas Partes Contrac
tantes teta nomeado seus Plenipotenciarios ; a saber: S. 
M . Britannica, o Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha 
e I r landa, ao Muito Honrado Roberto Stewart, Visconde 
Castlereagh, Cavalheiro da Nobilissima Ordem da Jar re-
teira, um dos dos do Conselho Privado de S. M . , Membro 
do Parlamento, Coronel do Regimento de Milicias de 
liOndonderry, Principal Secretario de Estado dos Negó
cios Estrangeiros, &c . &c . &c. e S. M. o Rey dos Paizes 
Baixos o Sieur Henrique Baraõ Fagel , Membro do Corpo 
dos Nobres na Provincia de Hollanda, seu Embaixador 
Extraordinário e Plenipotenciario juncto a S. M. Britan
nica, &c. &c . & c . ; e S. M. o Imperador de Todas as 
Russias ao Sieur Christovaó Conde de Lieven, Tenente-
general de seus Exérci tos, seu Ajudante-de-campo-gene-
ral , seu Embaixador Extraordinário e Plenipotenciario 
juncto a S. M. Britannica, Cavalleiro das Ordens do S. 
Alexandrcs Newsky, de S. George da 3 a . Classe, Gram 
Cruz da de S. Vladimir da 2a . Classe, Commendador da 
Ordem de S. Joaõ de Jerusalém, Cavalleiro das Ordens 
Prussianas das Águias Branca c Vermelha, Commendador 
Gram Cruz da Ordem Sueca da Espada, &c. &c . &c. 
Os quaes havendo mutuamente trocado os seus plenos 
poderes, e achado que estavam em boa e devida forma, 
concordaram nos seguintes artigos :— 

Art. 1. S. M. El Rey dos Paizes Baixos se obriga por 
este a tomar sobre si uma parte do capital c atrazados dos 
juros até o in. de Janeiro, de 1816, do empréstimo Rus-
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siano negociado na Hollanda, pela intervenção da casa de 
Hope c C°. de Amsterdam, na somma de 25 milhoens de 
üorins, moeda Hollandeza ; c o juro annual desta som
ma, juncto com o pagamento annual para liquidação da 
mesma, como abaixo se especifica, será devolvido ao 
cargo do rey dos Paizes Ba ixos ; e S. M . E l Rey do 
Reyno Unido da Gram Bretanha e Ir landa, se obriga de 
sua parte a recommendar ao seu Parlamento, que o abilite 
a tomar sobre si um ignal capital do dicto empréstimo 
Russiano; isto he 25 milhoens de florins, moeda Hollan
deza ; e o ju ro annual desta somma junctamente com um 
pagamento annual para l iquidação da mesma, como abaixo 
se especifica, ficará a cargo do Governo de S. M. Bri
tannica. 

â. O futuro encargo, a que Suas dietas Majestades 
Bélgica e Britannica, seraõ respectivamente obrigados, 
em iguaes porçoens, por conta da dieta divida, deve con
sistir em um juro annual de 5 por cento, sobre os dictos 
capitães, cada um de 25 milhoens, junctamente com ura 
fundo de amortização de um por cento para a extincçaõ 
do mesmo; sendo porém o dicto fundo de amortização 
sugeito a ser augmentado, requerendo isso o Governo 
Russiano, a qualquer somma, que naõ exceda tres por 
cento, devendo pagar-se o mesmo até que a dieta divida 
seja de todo extincta, quando o dicto encargo, pelos juros 
e fundo de amortização, cessará totalmente de obrigar 
as suas dietas Majestades Bélgica e Britannica. 

3. S.S. dietas M.M. Bélgica e Britannica respectiva
mente se obrigam, a depositar nas maõs do Agente do 
Governo Russiano na Hollanda, no dia, ou antes, em que 
se vencem e saõ pagaveis os juros da dieta divida, as suas 
respectivas porçoens dos dictos juros e fundo de amorti
zação, acima especificado; com tanto porém, que antes 
da entrega de cada suecessivo pagamento, o dicto Agente 
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será authorizado a dar um certificado a cada uma das 
duas Altas Partes Contracfantes, declarando, que o paga
mento precedente foi devidamente applicado para o paga
mento dos juros e reducçaõ do principal da dieta divida, 
junctamente com os conrespondentes pagamentos por 
conta do Governo Russiano, daquella parte da divida que 
ainda estiver a cargo do dicto Governo. 

4. O Governo Russiano continuará, como até aqui a 
ser fiador aos credores, pelo total do dicto empréstimo, e 
será encarregado da administração do mesmo ; os Gover
nos do Rey dos Paizes Baixos e de S. M. Britannica 
ficarão sugeitos e obrigados ao Governo de S. M. Impe
rial, cada um pelo punctual desempenho, como se diz, 
acima, da respectiva proporção do dicto encargo. 

5. He por este entendido c concordado, entre as Altas 
Partes Contractantes, que os dictos pagamentos, da parte 
de S.S. M.M. o Rey dos Paizes Baixos, c o Rey da Gram 
Bretanha e Irlanda, como fica dicto, cessarão e termina
rão, se a posse e soberania (o que Deus naõ permitia) das 
Provincias Belgicas, em qualquer tempo, passarem ou 
forem separadas dos dominios de S. M. El Rey dos Paizes 
Baixos, antes da completa liquidação do mesmo. 

He também entendido e concordado, entre as Altas Partes 
Contractantes, que os pagamentos da parte de S.S. M.M. 
o Rey dos Paizes Baixos, e o Rey da Gram Bretanha, 
como fica dicto, naÕ seraõ interrompidos, no caso, (que 
Deus naó permitta) de que haja guerra entre as Altas 
Partes Contractantes, sendo o Governo de S. M. o Impe
rador de Todas as Russias actualmente obrigado a seus 
credores, por um similhante ajuste. 
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Convenção, 

Entre S. M. Britannica e S. M. El Rey de Suécia ; assig

nada em Londres, aos 13 de Agosto, de 1814. 

Em nome da Sanctissima e Indivisível Trinidade. 
Tendo S. M. Sueca consentido pelo artigo 10 do trac

tado concluído em Paris aos 13 de Maio passado, em 
virtude de arranjamentos estipulados com os Alliados, 
que a ilha de Guadaloupe fosse restituida a S. M. Chris
tianissima, e sendo entendido e estipulado, que cm consi
deração da incorporação das provincias Belgicas com a 
Hollanda, como se providenciou no tractado de Paris, a 
Hollanda seria obrigada a fornecer a compensação a 
que S. M. Sueca tem direito, pela cessaõ sobredicta que 
fez, tirando-se essa compensação das colônias de que 
S. M. Britannica está agora de posse ; e porquanto S. M. 
Sueca e o Principe Soberano dos Paizes Baixos tem jul
gado mais conveniente, no caso em que tal encorporaçaõ 
aconteça, como fica dicto, que a compensação que a Hol
landa deve fornecer seja em dinheiro ; e tendo S. M. Sueca 
concordado em aceitar a somma de 24 milhoens de livras 
em plena satisfacçaõ dos dictos direitos; e desejando 
S. M. Britannica como amigo e alliado de ambas as po
tências, ficar responsável a S. M. Sueca, pela devida e 
punctual execução da dieta compensação, tem S.S. M.M. 
consequentemente resolvido entrar em ajustes ; e para este 
fim nomearam como seus Plenipotenciarios; a saber:— 
S. M. o Rey da Gram Bretanha e Irlanda a Roberto 
Stewart, Visconde Castlereagh,&c. &c. &c. (titulos como 
no precedente), e S. M. Sueca, o Sieur Gothardo Maurí
cio de Rehausen, seu Enviado Extraordinário e Ministro 
Plenipotenciario juncto a S. M. Britannica, Coronel nos 
seus Exércitos, commendador de sua Ordem da Estrella 
Polar, e Cavalleiro da Ordem da Espada; os quaes depois 
de terem trocado os seus plenos poderes, e achando que 
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estavam em boa e devida forma, concordaram nos seguintes 

artigos :— 

Art. I . S.M. Britannica concorda em pagar , c S. M. 

Sueca em aceitar, a somma de 24 milhoens de livras, em 

plena satisfacçaõ de seus direitos, sob o art. 9 do tractado 

de Paris. A dieta somma será paga em Londres ao Mi

nistro de S. M. Sueca, segundo for o cambio entre Lon

dres e Paris, ao tempo de cada pagamento, em doze paga

mentos iguaes mensaes, que seraõ devidos por S. M. B. e 

vencidos, uni mez depois da ratificação do tractado, por

que as dietas Províncias Belgicas forem incorporadas com 

a Hollanda como fica dicto. 

2 . He concorcado e entendido, que sendo o arranja

mento acima contingente, dependendo a sua execução dos 

ajustes contidos no tractado de Paris, o direito de S. M. 

Sueca a receber uma compensação de S. M. Britannica e 

seus alliados, naõ será prejudicado por qualquer fallencia 

ou falta de preenchimento dos ajustes de que se tracta, 

mas sim continuará em pleno vigor e effeito, a menos que 

se naÕ satisfaça por outra maneira, e como se esta Con

venção naõ existisse. 

A presente Convenção será ratificada, c as ratificaçoens 

trocadas em Londres, dentro de um mez depois de sua 

data, ou antes se for possivel. 

Em virtude do que nós os abaixo-assignados Plenipo

tenciarios, em virtude de nossos respectivos Plenos Po

deres, temos assignado a presente Convenção, c lhe 

afExamos o sello de nossas armas. 

( L . S . ) C A S T L E R E A G H . 

( L . S . ) G. M. DE R E H A Ü S E N . 

Dada em Londres, aos 13 de Agosto, de 1814. 
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Convenção, 

Entre a Gram Bretanha e os Paizes Baixos, assignada 

em Londres, aos 13 de Agosto, em 1814. 

Em nome da Sanctissima e Individua Trinidade. 

Havendo as Provincias Unidas dos Paizes Baixos, com 
o favor da Divina Providencia, sido restituidas á sua inde
pendência ; e tendo sido postas, pela lealdade do povo 
Hollandez, e façanhas das Potências Alliadas, debaixo do 
Governo da Illustre Casa de Orange ; e desejando S. M. 
Britannica entrar em taes arranjamentos com o Principe 
Soberano dos Paizes Baixos Unidos, a respeito das colô
nias dos dictos Paizes Baixos Unidos, que tem sido con
quistadas pelas armas de S. M. durante a guerra passada, 
que possam conduzir á prosperidade do dicto Estado, e 
servir de testemunho durável da amizade e affeiçaõ de 
S. M. para com a familia de Orange, e naçaõ Hollandeza; 
as dietas Altas Partes Contractantes, igualmente animadas 
por estes sentimentos de cordeal boa vontade e affeiçaõ 
mutua, tem nomeado para seus Plenipotenciarios ; a saber; 
S. M. o Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e Ir
landa, ao Muito Honrado Roberto Stewart, Visconde 
Castlereagh, &c. &c. (os titulos como acima; ; e S.A. R. 
o Príncipe de Orange Nassau, Principe Soberano dos 
Paizes Baixos Unidos, a S. Ex*. Henrique Fagel, seu 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciario na Corte 
de S.M. Britannica—os quaes depois de terem trocado os 
seus plenos poderes, e achado-os em boa c devida forma, 
concordaram nos seguintes artigos :— 

Art. 1. S. M. se obriga a restituir ao Principe Soberano 
dos Paizes Baixos Unidos, dentro do termo que ao depois 
se determinará, as colônias, feitorias, c estabelicimentos, 
que a Hollanda possuía no principio da guerra passada; 
convém a saber, no Io. de Janeiro, de 1803; nos mares e 
continentes da America, África e Ásia: á excepçaõ do 
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cabo de Boa Esperança, e dos estabelicimentos em Deme-
rara, Essequibo, e Berbice, de cuja posse as Altas Partes 
Contractantes se propõem dispor por uma Convenção 
supplementar, que ao depois se ha de negociar, conforme 
a seus mútuos interesses ; e especialmente em relação ás 
providencias contidas no 6 e 9 artigos do tractado de paz, 
assignado entre S. M. Britannica e sua M. Christianis
sima, aos 30 de Maio, de 1814. 

2. S. M. Britannica concorda em ceder ao Principe 
Soberano dos Paizes Baixos Unidos, a ilha de Banca, nos 
mares Orientaes, em plena Soberania, e em troca pelo 
estabelicimento de Cochim, e suas dependências, na costa 
de Malabar, que ficarão, em plena Soberania, para S. M. 
Britannica. 

3. As praças e fortalezas, nas colônias e estabelici
mentos, qne em virtude dos dous artigos precedentes se 
devem ceder ou trocar pelas duas Altas Partes Contrac
tantes, seraõ entregues no estado etn que se acharem ao 
momento da assignatura da presente Convenção. 

4. S. M. Britannica garante aos subditos de S. A. o 
Principe Soberano dos Paizes Baixos Unidos, os mesmos 
privilégios, facilidades e protecçaõ, a respeito do com
mercio, e segurança de sua propriedade e pessoas, dentro 
dos limites da Soberania Britannica, no Continente da 
Índia, quaes saõ concedidos agora, ou para o diante se 
concederem ás naçoens mais lavorecidas. 

5. M. o Principe Soberano, de sua parte, naÕ desejando 
nada mais cordealmente do que a perpetua duração da 
paz, entre a coroa de Inglaterra, e os Paizes Baixos Unidos, 
e desejando fazer tudo quanto estiver em seu poder para 
evitar qualquer cousa, que possa affectar a sua mutua boa 
intelligencia, se obriga a naõ construir fortificaçoens algu
mas nos estabelicimentos, que lhe saõ restituidos, dentro 
dos limites da Soberania Britannica no Continente da 
Índia ; e postar somente nestes estabelicimentos o numero 
de tropas necessárias paja manter a policia. 



Política. 767 

5. As colônias, feitorias e estabelicimentos que S. M. 
Britannica ha de ceder a S. A. o Principe Soberano dos 
Paizes Baixos Unidos, nos mares ou Continente da Ame
rica, seraõ entregues dentro em tres mezes ; e as que ficam 
além do cabo de Boa Esperança dentro em seis mezes, 
seguintes á ratificação da presente Convenção. 

6. Desejando as Altas Partes Contractantes sepultar em 
total esquecimento as dissençoens que tem agitado a Eu
ropa, declaram e promettem, que nenhum individuo de 
qualquer classe ou condição que seja, nos paizes resti
tuidos, e cedidos pelo presente tractado, será perseguido, 
perturbado, ou molestado na sua pessoa ou propriedade, 
debaixo de qualquer pretexto que seja, nem por seu com
portamento ou opinioens politicas, nem por sua affeiçaõ a 
qualquer das partes Contractantes, ou a algum Governo 
que tenha deixado de existir, nem por outra qualquer 
razaõ, excepto por dividas contrahidas para com indivi
duos, ou actos posteriores á data do presente tractado. 

7. Os habitantes naturaes ou estrangeiros, de qualquer 
naçaõ ou condição que sejam, naquelles paizes que tem de 
mudar de Soberano, assim em virtude da presente conven
ção, como em conseqüência de arranjamentos posteriores, 
que daqui se originem, teraõ a concessão do periodo de 
seis annos, contando da troca das ratificaçoens, para o fim 
de dispor de sua propriedade, se assim o julgarem conve
niente, ou ella fosse adquirida antes, ou durante a guerra 
passada; e de se retirarem para qualquer paiz que esco
lherem. 

8. O Principe Soberano dos Paizes Baixos Unidos, 
anxioso de cooperar, da maneira mais efficaz, com S. M. 
El Rey do Reyno Unido da Gram Bretanha e Irlanda, de 
modo que se possa effectuar a abolição total do trafico dos 
escravos, na costa d'Africa ; e tendo espontaneamente ex. 
pedido um decreto aos 15 de Junho, 1814, em que se 
determina, que nenhum navio ou vaso qualquer que seja, 
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destinado para o trafico da escravatura, possa despachar 
ou ser esquipado em algum dos portos ou lugares de sens 
dominios, nem admittidos nos fortes ou possessoens da 
Costa de Guiné, e que nenhum habitante daquelle paiz 
seja vendido ou exposto como escravo—se obriga outro-
sim a prohibir a todos os seus subditos, da maneira mais 
efficaz, que participem de qualquer forma e taõ inhumano 
trafico. 

9. A presente Convenção será ratificada, e as ratifica
çoens devidamente trocadas em Londres, dentro de tres 
semanas da data desta, ou mais depressa se for possivel. 

Em testemunho do que, nos abaixo-assignados Plenipo
tenciarios, em virtude de nossos respectivos Plenos Pode
res temos assignado apresente Convenção, e lhe affixatnos 
o sello de nossas armas. 

(L . S.) CASTLEREAGH. 

(L . S.) H. F A C E X . 

Dada em Londres, aos 13 de Agosto, de 1814. 

Primeiro Artigo addicional. 

Em ordem a providenciar melhor para a defeza e incor
poração das Provincias Belgicas cora a Hollanda, e pro
videnciar também, na conformidade do artigo 9, do 
tractado de Paris, uma conrespondente compensação pelos 
direitos cedidos por S. M. Sueca, no dicto artigo, a qual 
compensação fica entendido, no caso da sobredicta re
união, ser a Hollanda quem a deve fornecer, em conse
qüência das dietas estipulaçoens; be por este concordado 
entre as Altas Partes Contractantes, que S. M. Britannica 
tomará sobre si, e se obriga a pagar os seguintes en
cargos :— 

1. O pagamento de um milhaõ de libras esterlinas á 
Suécia, cm satisfacçaõ da sobredicta reclamação; e em 
conseqüência de uma Convenção executada hoje com o 
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Plenipotenciario de S. M. Sueca para este effeito, e vai 
annexa a estes artigos addicionaes uma copia da dieta 
Convenção. 

2. O adiantamento de dous milhoens esterlinos, que se 
devem applicar, de concerto com o Principe Soberano 
dos Paizes Baixos Unidos, e juncto com outra igual 
somma, que elle ha de fornecer para augmentar e melho
rar as defensas dos Paizes Baixos. 

3. Tomar sobre si, igualmente com a Hollanda, os ulte
riores encargos, em que se concordar pelas dietas Altas 
Partes Contractantes, para o final e completo estabelici
mento da uniaõ dos Paizes Baixos cora a Hollanda, 
debaixo do dominio da Casa de Orange, naõ excedendo o 
total a somma de tres milhoens, que haõ de ser pagos pela 
Gram Bretanha. 

Em consideração, e em satisfacçaõ dos sobredictos 
ajustes, concordados por S. M. Britannica; o Principe 
Soberano dos Paizes Baixos convém em ceder na plena 
Soberania, a S. M. Britannica, o Cabo de Boa Esperança, 
os estabelicimentos de Demerara, Essequibo e Berbice, 
com a condição, porém, de que os subditos do dicto Prin
cipe Soberano, que saõ proprietários nas dietas colônias 
ou estabelicimentos, teraõ a liberdade (sob taes regula
mentos, quaes ao depois se ajustarem em uma Convenção 
Supptementar) de continuar o commercio entre os dictos 
estabelicimentos, e os territórios do dicto Principe Sobe
rano na Europa. 

He também concordado entre as duas Altas Partes Con
tractantes, que os navios, de qualquer descripçaõ que 
sejam, pertencentes á Hollanda, teraõ permissão de entrar 
livremente no Cabo de Boa Esperança, para o fim de 
tomar refrescos, e concertar, sem que fiquem sugeitos á 
outros encargos mais do que saõ obrigados a pagar os 
subditos Britannicos. 
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Segundo Artigo addicional. 

Sendo o pequeno districto deBernagore , situado juncto 
a Calcutá, necessário para a conservação da paz e policia 
daquella cidade, o Principe de Orange convém em ceder 
o dicto districto a S. M. Britannica, pelo pagamento de 
uma somma annual a S. A. , tal qual os Commissarios, 
nomeados pelos respectivos Governos, considerarem justa 
e racionavel, referindo-se ao proveito ou rendimento, que 
o Governo Hollandez usualmente recebia do mesmo. 

Terceiro Artigo addicional. 

Os presentes artigos addicionaes teraõ a mesma força e 

val idade, como se fossem inseridos palavra por palavra, 

na convenção assignada hoje. Elles seraõ ratificados e as 

ratificaçoens trocadas no mesmo tempo e lugar. 

Era testemunho do que nós, abaixo-assignados Plenipo

tenciarios, os temos assignado e affixado os scllos de nossas 

armas. 

( L . S.) C A S T L E R E A G H . 

( L . S . ) H . F A G E L . 

Dados em Londres, aos 13 de Agosto, 1814. 

I T Á L I A . 

Pedidos que fez de mais o Negociador Napolitano, e a 

reposta dada pelo Negociador Austriaco. 

P E D I D O S . 

1. A preservação da ordem nacional das Duas Silicias. 

2 . A garantia d a divida publ ica . 

3 . A manutenção das dotaçoens e doaçoens feitas pelo 

Governo desde 1815. 

4 . A garantia da compra da propriedade nacional. 

RESPOSTAS. 

1. Ninguém pode ser perseguido oo incommodado 
pelas suas opinioens ou comportamento politico prévio ao 
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estabelecimento do Rey Fernando IV. sobre o Throno de 
Napoies, em qualquer tempo, ou debaixo de quaesquer cir
cunstancias. Será, portanto, concedida uma plena e in
teira amnestia, sem excepçaõ ou restricçaõ alguma. 

2. A venda da propriedade nacional será irrevocavel-
raenle mantida. 

3. A divida publica será garantida. 
4. Todo Napolitano he eligivel para todos os officios e 

empregos tanto civis como militares. 
5. Tanto a antiga como a nova nobreza seraõ preserva

das. 
6. Todo Official no serviço de Napoies, natural do 

Reyno das Duas Sicilias, que prestar o juramento de fide
lidade a S. M. o Rey Fernando IV., conservará a sua 
patente, honras, e pensoens. 

Sua Magestade o Imperador da Áustria sancciona estes 
arranjos por sua garantia formal. 

Feita sobre a linha dos postos avançados em Caso Lan-
zi, defronte de Capera, em 20 de Mayo, de 1815. 

N Á P O L E S . 

Proclamaçaõ d'El Rey. 

Eernando, por Graça de Deus, Rey das duas Sicilias, e 
de Jerusalém, Infante de Hespanha, Duque de Parma, 
Placencia, Castro, & c , Grande Principe Hereditário de 
Tuscana, &c. &c. &c. 

Napolitanos!—He chegado o tempo de voltar para o 
meu throno de Napoies ; tudo se combina para favorecer 
os meos passos ; chamam-me os vossos unanimes desejos. 

O assenso geral das altas Potências Alliadas faz justiça 
ás minhas pertensoens. O constante, e poderoso auxilio 
dos meos Alliados anima-se e apoia-me. Venho á testa de 
um exercito, naõ como conquistadores, para enganar, e in
citar á revolta, naçoens desapercebidas; ou como aventu-
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reiros, para obter por força e fraude o que um estado de 

paz naõ pode procurar-lhes. 
Torno para o seio da rainha cara familia, venho trazer 

lhe paz e consolação. Venho restaurar a antiga pureza 
c fazer esquecer todos os males que tem sofffido. Naõ ; 
naõ he o vosso destino levar a tocha da discórdia ao 
meio daquelles que naõ saõ vossos inimigos. Naõ 
sois destinados para ser degraduados por aquella espécie 
de gloria, que resulta do terror e da devastação. A historia 
dos vossos antepassados he para vos mui gloriosa. De
scendentes dos Brnxis, dos Campanis, e dos Sannilis, de
veis fazer tremer os estrangeiros, perturbadores da vossa 
felicidade civil, e da vossa tranquillidade, e naÕ ser instru
mentos da sna ambição, e victimas da sua seducçaõ. 
Vossos filhos naÕ morrerão nas geladas planices do Norte 
—disfruetareis sos os vossos bens, o fructo das vossas dili
gencias, as producçoens do vosso feliz terreno. 

Napolitanos tornai aos meos braços ; eu nasci entre vos, 
conheço e estimo os vossos usos, o vosso caracter c os vossos 
costumes ; nada desejo mais doque dar-vos as provas mais 
claras do meo amor paternal, e poder fazer o novo periodo 
do meo Governo a epocha feliz da prosperidade e verda
deira felicidade da nossa pátria commum. Um so dia 
apagará as tristes lembranças, c os incomniodos de muitos 
annos. 

Os mais sagrados e invioláveis penhores de moderação, 
brandura, mutua confiança, e perfeita uniaõ, garantirão o 
vosso repouso. 

Napolitanos! Apoiai com a voasa ajuda a nossa empreza, 
cujo objecto he tam grande, tam justo, e tam benéfico, e 
que faz parte da causa commum da Europa, quea defende 
com uma força immensa, e pela uniaõ de todas as naçoens 
civilizadas. 

Prometto-vos, que, sem excepçaõ, jamais se fallara nem 
se inquirirá coiza alguma daquelles, que durante esta mi-
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nha ult ima ausência, assim como durante a primeira 

tiverem faltado ao seo dever de fidelidade, para comigo. 

Um vco impenetrável, c eterno cobrirá todas as acçoens 

que se tem pract icado. Também prometlo da maneira 

mais solemne, e pela minha palavra Real , que seraõ sepul

tadas no esquecimento todas as opinioens, que houverem 

sido manifestadas durante aquelle periodo, c sobre este 

ponto, a mais completa, mais exacta, geral, e eterna 

amnestia. 

Promctto a todos os Napol i tanos, e Sicilianos, que servem 
neste exercito, por terra ou por mar, que conservarão seos 
soldos, suas patentes, c as honras militares que actual
mente gozam. 

Assim Deus , testemunha da sinceridade, e firmeza do 
meo sentimento, coroe o resultado com a sua bençam. 

Palermo, 6 de Maio. F E R N A N D O _ 

P R Ú S S I A . 

Resumo do Tractado entre os Reys de Prússia e de 

Saxonia, concluído em Vienna aos 18, e ratificado aos 

21 de Maio. Contem 25 artigos. 

2. As cessoens da Saxonia, prescriptas pelo Congresso, 

saõ confirmadas, e novamente arranjadas, de maneira que 

desde o Elba até o Bispado de Merscburg, os Bailios de 

Torgau, Ei lenburg , e Delitsch Prussiano ficam cortados, 

á excepçaõ de alguns districtos reciprocamente encrava

dos. Estes encravados, no pr incipado de Reuss, que 

com o circulo de Neustadt ficam sendo Prussianos, saõ, 

Getal l , Blintendorf, Sparcnberg, c Blankenberg. 

4. El Rey de Prússia assume, em conseqüência de suas 

novas provincias, o titulo de Duque de Saxonia, Land-

grave de Thur ing ia , Margravc de ambas as Lusacias, e 

Conde de Hennebcrír. 

5 . Dentro de 15 dia**, depois da ratificação, a Prússia 
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evacuara aquella parte da Saxonia, que naõ continua a 
pertencer-lhe. 

6. Ambas as divisoens renunciam reciprocamente todas 
as connexoens feudaes, ou dependência. 

7. Os documentos, titulos, &c. existentes nosarchivos, 
respectivos ás provincias cedidas geralmente, seraõ entre
gues dentro em tres mezes; a respeito das provincias 
divididas, os orginaes pertencerão ás porçoens maiores, e 
se daraõ ás outras copias authenticas. 

8. Quanto ao exercito Saxonio, os officiaes e soldados 
estrangeiros de todas as graduaçoens teraõ a escolha ou de 
entrar no serviço Prussiano, ou de ficar no serviço Saxo
nio ; os subalternos e soldados, cujo lugar de nascimento 
couber á Prússia, entrarão no serviço Prussiano. 

9. As dividas das provincias naõ divididas ficarão 
aquelle Governo, a quem ellas forem assignadas; as das 
provincias divididas ficaram a cada uma dellas propor
cionalmente. 

10. Os ajustes feitos pelo Committé central dos impos
tos, por conta do Reyno de Saxonia, seraõ preenchidos 
por ambos os Governos. 

11. Os bilhetes do thesouro seraõ providos como divida 
commum. 

23. El Rey de Prússia promette ajustar do modo mais 
liberal, tudo quanto diz respeito á propriedade e interesses 
dos vassallos de ambas as partes, especialmente o commer
cio de Leipsic. 

14 e 15. Um Committé, commum a ambas as partes, e 
que tenha as suas sessoens em Dresden, igualará as pre
tençoens, debaixo da mediação de Áustria. 

17. Os principios adoptados pelo Congresso de Vienna, 
a respeito da livre navegação, seraõ especialmente appli
caveis ao Elba, Elster, e aos cannaes. 

19. A Prússia fornecerá todos os annos á Saxonia, livra 
de direitos de exportação, 150.000, ou sendo, requerida, 
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250.000 quintaes de sal; por tal preço, qii(*} sem levantar 
o actual preço por miúdo, S. M. El Rey de Saxonia possa 
ficar seguro de gozar um tributo sobre o sal, o mais próxi
mo que for possivel ao que recebeo o anno passado. 

20. O graõ, madeira, cal, e pedra seraõ reciprocamente 
livres de direito, e francos na exportação. 

21. Ninguém será perseguido pela parte que tiver 
tomado nos acontecimentos passados politicos ou mili
tares. 

22. El Rey de Saxonia renuncia toda a pretençaõ ao 
Ducado de Warsovia; e portanto naÕ tem nada a fazer 
com suas dividas. 

23. A respeito dos 2:550.000 guilders Polacos, que o 
thesouro de Saxonia forneceo ao de Warsovia, adoptar-so 
haõ medidas para a sua liquidação cm Warsovia. 

Proclamaçaõ cPEl Rey de Prússia aos Saxonios. 

Pela Charta Patente, que hoje assignei, vos tenho unido, 
Habitantes da Saxonia, com os meus subditos, vossos 
vizinhos e compatriotas Alemaens. O Convenio-geral das 
Potências, aqui congregadas era Congresso, me tem desti
nado o vosso paiz, sugeito pela sorte da guerra, por via 
de indemnizaçaõ das perdas, que, por uma parte, dimi
nuíram o circuito dos Estados, que me eram garantidos. 
Separados agora, pelo decurso dos acontecimentos, de 
uma Casa de Principes, com quem tendes estado fielmente 
connexos por vários séculos, passais para outra, que está 
ligada com vosco por laços amigáveis de vizinhança, lin
guagem, custumes e religião. Quando vós visteis, com 
pezar, dissolvidas as vossas connexoens antigas, eu res
peitei aquella angustia, pois ella ministrava a prova de 
seriedade do character Alemaõ, e um penhor de que vós 
c vossos filhos obedeceriam a mim c á minha Casa, com 
igual fidelidade. Vos deveis estar convencidos da neces
sidade de vossa separação. Os meus antigos subditos 
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tem feito grandes e pezados sacrifícios. Elles tem ga
nhado ante o Mundo, e ante a posteritlade o direito de qut 
se presuma, que os perigos dos dias de Gros-Bceren c 
Dennewitz estarão sempre longe delles para o futuro. 
— Elles tem dado provas de que , pelo seu valor, e 
sua fidelidade a sou Rey, se tem também a Alemanha 
livrado da humiliaçaõ c da escravidão. Mas para que 
elles possam manter a sua independência, c a liberdade 
da Alemanha, c para que se naõ percam os fructos de 
taõ severos trabalhos, e sanguiuolentas victorias, o tle 
ver de olhar paia a sua existência independente, e o cui
dado da republica de Alemanha requerem igualmente, 
que as vossas províncias sejam unidas aos meus Esta
dos, e vós mesmos ao meu povo. A Alemanha so
mente tem ganhado o que a Prússia adquirio. Disto 
deveis estar convencidos ; c confio cm vós honrados Ale
maens, de que o juramento de vossa fidelidade procederá 
igualmente dos sentimentos do coração, assim como eu 
vos recebo por meu povo. Pela vossa uniaõ cóm os meus 
Estados se abrem a vossa industria ricas fontes. Cerrar-
se-haõ as cicatrizes da guerra , quando tiver passado o pre
sente perigo, e a necessidade de novos esforços em defensa 
de nossa independência. Os meus cuidados pelo vosso 
bem se iraõ "uixiosameute encontrar com os vossos esfor
ços U n a Constituição benéfica, que divida igualmente 
os encargos do Es tado , um Governo moderado, leys bem 
pensadas, a correcta e punctual distribuição da justiça, 
promoverão a vossa prosperidade domestica. A vossa 
ibocidad. militar fielmente se unirá a seus irmaõs cm 
armas. Os ministros da religião seraõ para o futuro os 
vencia vi is instruetores, na religião de vossos antepassados. 
Os vos os estabelicimentos literários, por muitos atinos os 
seminário.*- <• viveiros ela sciencia e literatura Alemaã, 
ter;:õ a min1.a especial aüetiçaõ ; e quando o throno 
Prussiano, depois cio lapso de um século tiver sido firme-
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mente estabelecido sobre as virtudes da paz e da guerra ; 

e a liberdade da nossa Alemanha guardada , entaõ partici-

pareis vós da distincta graduação em que será tido o nome 

Prussiano, e a hislotia escreverá também os vossos nomes, 

valorosos Saxonios, nos annaes tia gloria Prussiana. 

(Assignado) F R E D E R I C O G U I L H E R M E . 

S A X O N I A . 

Proclamaçaõ d'El Rey aos Habitantes das partes cedidas 

do Reyno de Saxonia. 

Pelo Tractatlo de Paz concluído no dia 18 deste mez, 

e ratificado no dia 2 1 , entre mim e as Cortes de Áustria, 

Russia, e Prússia, tenho consentido na cessaõ daquella 

parte dos meos Estados Hereditários, de que tinha dis

posto o Congresso de Vienna, o qual ao mesmo tempo havia 

acerescentado a cláusula, de que o resto me naõ seria res

tituido, em quantoeu naõ consentisse nas cessoens pedidas. 

Durante o meo longo governo, tem guiado todas as mi

nhas operaçoens unicamente o desejo do bem do meo povo 

que me fora confiado. O êxito de todas as cousas huma

nas para nas maõs de Deus. Todos os meos esforços 

para remover tam penoso sacrifício foram cm vao. He 

forçoso separar-me de vos; e os laços, que a vossa felici

dade e affecto para com a minha pessoa me fazim tam 

amados, os laços que durante séculos tem feito a felicidade 

da minha Casa c dos vossos antepassados, tem de ser que

brados. Conforme a promessa que fiz ás Potências Allia

das. vos absolvo, Vassallos e Soldados das províncias se

paradas do meo reyno., do vosso juramento , para commigo 

e para com a minha Casa ; e recommendo-vos cjue sejais 

fieis c obedientes ao vosso novo Soberano. 

A minha gratidão pela vossa fidelidade, o meo amor, e 

os meos ardentes desejos pela vossa felicidade, naõ cessa

rão de estar comvosco. F R E D E R I C O A U G U S T O . 

Euxemburgo, 22 de Maio, de 1815 
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S U I S S A . 

Nota apresentada á Dieta, pelos Ministros das quatro 

Potências Maiores, que foi lida na Sessaõ de 12 de 

Março. 

Desde que Buonaparte tornou pa ra F rança , t o d a a S u i s -

sia resolveo por unanime e enérgica determinação, pegar 

em armas para defender suas fronteiras, c para afastar as 

desordens de toda sorte, com que a E u r o p a está ameaçada 

pela volta deste Usurpador . 

Es ta medida, que bem mostrou a energia da Dieta, e a 

sabedoria de suas deliberaçoens, concorda inteiramente 

com os sentimentos de toda a E u r o p a , que notoriamente 

npplaude o comportamento de um povo, que , apezar de 

ser o mais vizinho ao per igo , foi o primeiro a decidir sem 

hesitação sobre os acontecimentos deque França he theatro, 

e resolutamente professa sentimentos tam honrosos, repel-

l indo as proposiçoens que foram feitas pelo pretendido 

Governo daquelle paiz a todos os Estados, e que cm toda 

parte foram rejeitadas com indignação. 

Nesta inesperada, e incomparavel crise, a Confederação 

Helvetíca, guiada pela sua antiga integridade, junetou-se 

por si mesma ao systema da Europa , e abraçou a causa da 

ordem social, e da segurança das naçoens. Tem sentido 

a convicção, de qüe, em quanto o volcaÕ reaccendido em 

França ameaçar pôr o mundo em convulsão e flamas, as 

inestimáveis vantagens que as Altas Potências Alliadas 

fazem gosto do ver gozar a Suissia, a sua prosperidade 

independência e neutralidade, estariam sempre expostas ás 

usurpaçoens daquelle illegal e destruetivo poder , que ne

nhum refreio moral pode reprimir. 

Os Soberanos junetos no Congresso de Vienna, unidos 

pelo mesmo desejo de annihilar este poder, haõ proclama

do seos principios no Trac tado de 25 de Março assim 

como os empenhos que contrahíram para os manter. 

Todos os outros Estados da Europa tem sido convidados 

para acceder a elle, e promptamente se prestaram a este 
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convite. Assim he chegado o momento em que os augus
tos Soberanos, cujas ordens os abaixo-assignados tem com
missaõ de executar aqui, esperam que a Dieta, ao receber 
as presentes communicaçoens officiaes, haja de, por uma 
declaração authentica e formal, adoptar os mesmos prin
cipios, e, em concerto com os abaixo assignados, resolver 
sobre as medidas que possam ser necessárias para obsfar 
ao perigo commum. 

Porem, ao mesmo tempo que as potências esperam, sem 
duvida alguma, que a Suissa, concorde com ellas sobre o 
objecto principal, e que naõ fará difficuldade em declarar 
queestáarmada para o conseguir, e que se tem posto no mes
mo rumo de politica, estaõ mui longe de lhe propor que 
desenvolva maior força doque a que he proporcionada aos 
recursos e usos do seo povo. Ellas respeitam o systema 
militar de uma naçaÕ, que, remoto de toda ambição, põem 
forças em pé somente para defender a sua liberdade e in
dependência ; e sabem o valor que a Suissia dá ao prin
cipio de neutralidade; naõ hc para o infringir, mas uni
camente para accelerar o periodo, em que este principio 
possa ser applicado de uma maneira vantajosa e perma
nente, que ellas propõem á Confederação, que assuma uma 
postura enérgica, e adopte medidas de vigor, propor
cionadas ás circunstancias dos tempos, mas sem formarem 
precedente para o futuro. 

He conforme com estes princípios, que os abaixo-assig
nados haõ recebido de suas respectivas Cortes as necessá
rias instrucçoens para regularem, por uma Convenção, que 
naõ pode deixar de ser agradável á Suissia, o pé em que 
deverá subsistir a sua adhesaõ a causa sagrada, que já tem 
abraçado. Tem, portanto, a honra de convidar a Dieta a 
nomear, sem demora, Plenipotenciarios para entrarem era 
negociação com elles sobre este objecto. 

Os Monarchas Alliados impõem sobre si os maiores sa
crifícios ; naõ obstante requerem da Suissia unicamente 
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aquelles de que naõ he possível que ella possa exiinir-se, 
em uma crise, em que os seos mais caros interesses estaõ cm 
risco ; e para lhe abviarem o pezo de por em pé as forças 
necessárias para a defeza de suas fronteiras, e também as
segurar o seo bom successo, propõem de pôr á disposição 
da Suissa todo o suecorro que as operaçoens, <**eraes da 
guerra lhes permittirem dedicar para este objecto. 

Os Monarchas desejam manter por este modo, entre 
esta naçaõ (objecto de seo particular respeito e estima) 
aquelles sentimentos de aííecio, confidencia, e gratidão, a 
que se julgam tam justamente com direito ; sentimento-, 
que ainda tem em seos coraçoens augmentar e fortificar, ae 
tempo de uma paz geral, dando particular attensaõ aos 
interesses e segurança da Suissa. 

Os abaixo assignados renovam a S. E . o Presidente, e 
aos Senhores Deputados á Dieta, as seguranças da sua 
distincta consideração. 

STRATFOUD CANNING. 

K R U D I N E R . 

TCHRAUT, c 

C H A M B I E R . 

Zurich, 6 de Mayo, de 1815. 

Resposta da Dieta. 

No momento em que uma nova convulçaõ política se 
amostrou em França, a Suissa, vendo os perigos da sua 
situação, tomou, com vigor e presteza, as medidas de 
segurança que a importância das circunstancias requeriam. 
A Dieta ha feito saber por uma Proclamaçaõ o objecto 
destes armamentos; tem evitado toda communicaçaõ com 
o homem, que tem as rédeas do Governo da França, e tem 
recusado reconhecello. 

Os Ministros das Potências Alliadas justamente inferem 
deste comportamento, que a Suissa,' unida em interesse e 
intençoens com os outros Estados, deve oppor-se com toda 
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a sua força a um poder que ameaça a pnz, a tranquillida
de, a independência, e os direitos de todas as naçoens. 
Taes saõ de facto as resoluçoens da Dieta. 

As relaçoens, que cila mantém com as alfas Potências 
Alliadas, e mesmo com ellas sos, naõ deixam duvida em 
respeito a sua disposição ou seos desígnios ; ha de susten-
tallos com aquella constância e fidelidade, que em todos os 
tempos haõ sido honrosas feiçoens do caracter Suisso. 

Vinte-e-duas pequenas republicas, unidas entre si para 
a segurança e manutenção de sua independência, devem 
buscar sua força nacional no principio da sua confederação. 
Este he o que he prescripto pela natureza das cousas, pela 
situação geographica, constituição e caracter do povo 
Suisso. 

Uma conseqüência deste principio he a sua neutralidade, 
reconhecida a seo favor como a base de suas relaçoens 
futuras com todos os Estados. Igualmente resulta deste 
principio, que na grande luta que está a ponto de comme-
çar, a parte da Suissa deve naturalmente consistir na 
vigorosa defeza de suas fronteiras. Em ficar aqui, naõ se 
afasta da causa das outras Potências; pelo contrario, 
abraça-a tanto mais sinceramente, e serve-a com tanto mais 
vantagem, quanto esta causa se torna immediatamente sua 
própria. 

Considerando em si mesma a defeza de uma fronteira de 
50 legoas de extençaõ, que serve como de ponto de apoio 
aos movimentos de dous exércitos, he uma cooperação, 
naÕ so muito efficaz, mas até da maior importância. 
Trinta mil homens, e mais, já se tem posto em pé para 
este fim. A Suissa, resolvida a manter este desenvolvi
mento de força, julga da sua parte que pode esperar da 
benignidade das Potências que os seos exércitos respeitarão 
o seo território, até que ella mesma peça o seo suecorro. 
Seguranças sobre este ponto saõ absolutamente necessárias 

V O L . XIV. No. 85. 5 H 
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para tranquillisar o povo, e para o induzir a supportar 
com coragem Iam grande peso. 

A ü i f í a c r é q u e , com estas explicaçoens,tem correspon
dido ás expe^claçoens de S. S. E . E . os Ministros, ao 
mesmo tempo que mostra a sua confiança na justiça e 
magnanimidade dos Monarchas que tem ainda ha pouco 
tomado tanto interesse na sorte deste paiz, e por este modo 
adquirido novos direitos á sua gratidão. Agora se alguma 
coiza he preciso fazer, segundo os principios acima expli
cados, em ordem a fixar-se mais exactamente as relaçoens 
politicas da Confederação com as Potências Alliadas du
rante a continuação da presente guerra, e ao mesmo tempo, 
concordar-se nas condiçoens do seo systema de defeza, a 
Dieta esta prompta para ouvir essas propostas. H a en
carregado os Senhores Burgomaster W y s s , o Avoyé 
Mulinen, e o Burgomaster W i e l a n d , para entrarem era 
negociaçoens com os Senhores Ministros, sobre estes dous 
pontos que saõ essencialmente inseparáveis. Porem, em 
todo caso, fica reservado aos Cantoens o direito de tomar 
uma resolução definitiva sobre este objecto, e dar a estes 
arranjos validez legal, confirmando-os constitucionalmente. 

Zur i ch , 12 de Mayo, de 1815. 

Convenção entre os Ministros das quatro Potências Al

liadas, e os Commissarios da Dieta, concluída aos 20 

de Maio, 1815. 

Em conformidade das communicaçoens feitas em 6 
de Maio pelos Ministros de SS. M M . os Imperadores da 
Áustria e da Russia, e dos Reys da Gram Bretanha e da 
Prússia, e igualmente a resposta dada aquelles Minis
tros no dia 12 do dicto mez, e na intenção de fixar, durante 
a continuação da presente guerra, as relaçoens, segundo as 
quaes, a Suissa deverá tomar as medidas necessárias para 
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evitar o perigo commum, os deputados, fornecidos com 
plenos poderes haõ concluído a seguinte convenção: 

Art. 1. A Aliiança entre as Cortes da Áustria, Russia, 
Gram Bretanha e Prússia, tem por objecto o restabeleci
mento da tranquillidade geral , e a manutenção da paz da 
Europa. Sendo o interesse da Suissa intimamente ligado 
com este grande objecto, declara que adhere formalmente 
ao mesmo systema, e promette nunca separar-se delle, naõ 
formar alguma outra connexaõ politica, nem entrar em 
negociaçoens oppostas a este systema e contribuir por to
dos os meios para conseguir o objecto desta aliiança. 

Suas Magestades promettem ele, quando se concluir a 
paz geral, proverem a que as vantagens asseguradas á Su
issa pelas decisoens do Congresso de Vienna, de 20, e 29 
de Março, de 1815, sejam mantidas, e em geral, de ter 
cuidndo nos seos interesses quanto as circunstancias o per-
mittirem. 

2. Para pôr em execução as cláusulas do artigo prece
dente, a Suissa, que já tem em pé 30,000 homens, e que 
também organiza uma reserva para os apoiar, promette ter 
constantemente no campo um exercito sufficiente, seja para 
pôr suas fronteiras a coberto de qualquer ataque do inimi
go , ou para evitar daquelle lado toda tentativa desvanta-
josa aos movimentos dos exércitos alliados. 

3 . Para o mesmo fim se obrigam as Potências Alliadas, 
cm quanto as circunstancias o permittirem, a conservar, 
de modo subordinado ao seo plano geral de operaçoens, 
uma parte sufficiente de suas forças para dar soccorro á 
Suissa, no caso de ella, sendo suas fronteiras atacadas, 
requerer tropas atixiliares. 

4 . E m consideração dos esforços a que a Suissia se ob
riga de concerto com seos alliados, promettem estes de naõ 
fazerem pelos seos territórios, derrotas militares, nem hos
pitaes, nem depósitos oppressivos. 

5 H 2 
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E m casos urgentes, em que o interesse geral requerei 
que as tropas alliadas passem por aquella vez por alguma 
parte dos territórios Suissos, será pa ra este fim pedido o 
consentimento da Dieta. As mais disposiçoens, que resulta. 
rem deste consentimento, assim como todas as indemniza
çoens a que a Suissia se puder ju lgar com direito por esta 
razaõ, seraõ reciprocamente reguladas por commissarios. 

5 . As potências promettem facilitar em paizes vizinhos 
a compra de armas e muniçoens para os Cantoens que t i
verem falta dellas, e que fizerem par t icular peditorio a este 
respeito. 

6. Para darem á Suissa uma prova de attençaõ, e ao 
mesmo tempo para ajudarem aquelles Cantoens, que naõ 
puderem com as despezas de um armamento prolongado, 
estaõ as potências promptas para lhes fornecer dinheiros 
adiantados, cuja quant ia , assim como os outros arranjos 
relativos a este objecto seraõ regulados por uma convenção 
separada. 

7 . As ratificaçoens de SS. M M . ; assim como as da 
Dieta em nome dos Cantoens confederados, seraõ trocadas 
em Zur ich dentro de tres semanas, ou antes, se fôr possi
vel . E m testemunho do que, os abaixo-assignados Pleni
potenciarios haõ assignado a presente Convenção, e lhe 
tem annexado seos sellos. 

S C R A N T , Ministro Plenipotenciario, e Enviado Ex
traordinário da Áustria. 

S T R A T F O R D C A N N I N G , Ministro Plenipotenciario e 
Enviado Extraordinár io de Inglaterra. 

P A U L , Baraõ K R U N D E N E R , Encarregado dos Negó
cios da Russia ; 

O Baraõ de C H A M B I E S DE O L E Y R E S , Ministro Pleni
potenciario, e Enviado Extraordihar io de Prússia. 

Defronte estaõ as assignaturas dos Commissarios Suissos. 

D E W Y S S , Burgomaster de Zurich Presidente da 

Dieta. 
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D E M U L L I N E R , Avoyer de Berne. 

W I E L A N D , Burgomaster de Basle. 

Esta Convenção foi ratificada pelo Cantaõ de Zurich no 

] . . de Junho , por uma maioridade de 109 votos contra 52. 

Berne também a adoptou como uma medida adaptada ao 

tempo, e conforme com os sentimentos que animam os 

Suissos. O Grande Conselho de Basle rejeitou-a em 29 

de Maio, por uma maioridade de 55 votos contra 53. 

A Gazetta de Arau, de 7 de Junho , diz, que Schaff-

hausen, Ur i , F r ibu rg , Glarus, Lucerne, e Argovia, tam

bém ratificaram a Convenção. 

COMMERCIO E ARTES. 

BRAZIL. 

Rio de Janeiro, 12 de Janeiro, de 1815. 

J\. REAL Junta do Commercio, Agricultura, Fabricas, e 

Navegação do Estado do Brazil, e dominios ultramarinos, 

baixou da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros 

e da Guerra um Aviso datado em dous do corrente mez e 

anuo, pelo qual o Principe Regente Nosso Senhor se Dig

nou Mandar communicar ao dito Tribunal para sua intel

ligencia, e para se publicar na fôrma do costume, a decla

ração official, que acaba de fazer o Enviado Extraordinário, 

e Ministro Plenipotenciario de Sua Alteza Real o Príncipe 

Regente do Reyno Unido nesta Corte, a qual he do theor 

seguinte :— 

O Governo Britannico jamais pertendeo (como falsa

mente se tem allegado) que os navios de construcçaõ estran

geira, navegando com Bandeira Por tugueza , e sendo per

tencentes a Vassallos Portuguezes, seriaõ sujeitos a serem 

tomados, ou mollestados de qualquer maneira, pelos cru

zadores Britannicos. As condições necessárias para carac-
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terizar um navio Portuguez, especificados no Artigo quinto 

do Tractado de Commercio, somente dizem respeito aos 

Navios Portuguezas, que commcrceam com os portos da 

Gram-Brctanha, e que nelles reclamam os favores e isen

ções, a que tem direito em virtude do dicto Tratado. 

LÍSEOA. 

Aqui se affi.vou a seguinte Edital. 

15 de Maio. 
A Real Jun ta do Commercio Agricultura, Fabricas, e 

Navegação destes Reynos participou o Cônsul da Naçaõ 
Portugueza em Cadiz, na data de 15 de Março próximo 
passado, haver-lhe communicado o Intendente dos Reaes 
Direitos da Provincia de Andaluzia a Real Ordem de Sua 
Magestade Catholica, pela cjual se determina, que os capi
tães dos navios mercantes Estrangeiros, que ás 24 horas da 
sua entrada naquella Bahia, naõ apresentarem os manifes
tos das suas respectivas cargas, como se havia determinado 
pela Real Ordem de 2õ de J u n h o , de 1807, se lhe ponhaõ 
immediatamente á sua custa tres guardas a bordo, e sendo 
obrigados a sahir do porto sem mais reserva, nem excep
çaõ. Para cumprimento desta Real Ordem, he necessá
rio fazer quatro copias de cada Manifesto, para serem 
apresentadas tres na Alfândega, e uma na Junta daSaudc , 
com especificação dos volumes, marcas, números, qualida
des das fazendas, que os mesmos contém, destinos e cou-
signatarios, para naõ incorrer nas penas, riue declara a 
mencionada Real Ordem no caso de exceder o tempo de
terminado; e devem os Mestres levarem boa ordem, ex-
actos, e circumstanciados os seus manifestos, desde os por
tos donde forem ; pois sem este requisito será impossível 
cm taõ limitado tempo executar quanto se requer. E para 
que esta participação seja publica, e instruídos os Mestres 
que se destinarem para aquelles portos, se affixaram Edi
taes. JOSÉ' ACCURSIO DAS N E V E S . 

Lisboa, 11 de Maio, de 1815. 
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Alvará para continuação da Companhia dos Vinhos do 
Porto. 

Eu o Principe Regente faço saber, aos qne este Alvará 
virem ; qne havendo-me sido presentes os grandes benefí
cios que á lavoura e ao commercio nacional e estrangeiro 
se seguiram do estabelicimento da Companhia das vinhas 
do A Eouro, no decurso do tempo da sua ou to rga : e 
querendo continuar a todos os sobredictos interessados os 
mesmos benefícios ; hei por bem prorogar o termo da mes
ma companhia por outros vinte annos, que haõ de ter prin
cipio no dia primeiro de Janeiro de mil oito centos e de-
zesette, e acabar no ultimo de Dezembro de mil oito cen
tos e trinta e seis, para se continuar a duração delia, de
baixo da observância das mesmas leys, privilégios, alvarás, 
disposiçoens e ordens; porque actualmente se acha gover
nada. 

Pelo que mando á Meza do Dezembargo de Paço, Pre
sidente do meu Real Erário : Regedor da Caza da Suppli
caçaõ, Meza da Consciência e Orelens, Conselho da rainha 
Peal Fazenda, Real Juncta do Commercio, Agricultura, 
Fabricas e Navegação, Governador da RellaçaÕ e Casa do 
Por to ; Governadores e Capitaens Generaes das Capitanias 
deste Estado do Brazil, e dos meus dominios Ultramari
nos, Illustrissima Juncta da Administração da Companhia 
Geral da Agricultura das vinhas do Alto Douro, e a todos 
os Corregedores Juizes , e Officiaes de Justiça, ou Fazen
da, e mais pessoas á quem o conhecimento deste Alvará 
pertencer, que o cumpram, guardem, e façam inviolavel-
mente cumprir e guardar, como nelle se contém, sem duvi
da oa embargo algum, naõ obstante quaesquer disposiço
ens, regimentos, decretos ou estylosem contrario, que to
das e todos para este effeito somente hei por derrogados, 
como se de todos e cada um delles fizesse especial e ex
pressa mençaõ, ficando alias sempre em seu vigor. E hei 
por bem, que este Alvará valha como carta passada pela 
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Chancellaria, posto que por ella naõ ba de passar, e sem 
embargo ela Ordenação livro segundo, titulo trinta e nove 
em contrario, posto que o seu effeito haja de durar mais 
de um anno. 

Dado no Palácio do Rio-de-Janeiro, em 10 de Fevereiro, 

de 1SI5. P R Í N C I P E . 

Marquez de Aguiar. 

Portaria prohibindo a exportação de moeda de Portugal. 

Querendo o Principe Regente Nosso Senho occorrer aos 

graves inconvenientes, que resultaõ da freqüente e muito 

considerável expoitaçaõ de dinheiro, que actualmente se 

faz para os seus Dominios Ultramarinos, com Licença e 

sem ella: Ha por bem recommendar ao Conselho da Fa

zenda a fiel e exacta observância do Alvará de vinte e dois 

de Abril de mi! seiscentos quarenta e oito, pelo qual he ex

pressamente prohibido, que seembarque, ou navegue para 

o Estado do Brazil dinheiro algum sem que precedaÕ os 

legistos, e licenças do dito Conselho para elles se fazerem 

com toda a circunspecção, a fim de se evitarem os grandes 

prejuízos, que necessariamente fará a excessiva exportação 

de dinheiro para fôra do Reyno, debaixo da pena de per

dimento da quantia exportada sem aquellas condições : E 

Ordena que o mesmo Conselho da Fazenda assim o fique 

entendendo, e execute. Palácio do Governo em vinte e 

tres de Maio de mil oitocentos e quinze. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reine 
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N°. 2. 

Mappa da somma de Toneladas dos Navios pertencentes 
aos Dominios de S. M. nos Annos 1813 e 1814 

No anno 1813 

- 1814 

Navios. 

23.640 

24.418 

founeladal. 

2:514.484 

2:616.965 

N°. 3. 

Mappa da somma de Toneladas dos vasos empregados no 
negocio das índias Orientaes e China nos annos 1813 e 
1814. 

1813 . . . . . . . . . . . . 

_ K l . t 

Importação 

Navs. 

91 

Tonnels. 

1 

71.028 

Exportação 

Navs. 

52 

Tonnels. 

39-141 

Monopólios de Portugal. 

A Companhia dos Vinhos do Porto foi renovada por 
mais vinte annos, como se vê do Alyará, que copiamos 
acima ; e os novos deputados da Juncta saÕ os seguintes : 

Provedor; Gaspar Cardozo de Carvalho e Fonseca. 
Vice-Provedor; Jozé de Souza Mello. Deputados; Ma
nuel Jozé Sarmento; JoaÕ Monteiro de Carvalho; JoaÕ 
Nogueira; Antonio Bernardo de Brito ; Domingos Pedro 
da Silva Souto e Freitas ; Pedro Gomez da Silva; Joaõ 
Baptista de Araújo Cabral Montes, 

5 i 2 
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üizem mais queChristovaõ Guerner foi reconduzido no 

lugar de Deputado extraordinário. 

O contracto do tabaco teve a sua prorogaçaõ também 

confirmada pelo Rio-de-Janeiro, por mais dous annos; 

que era o periodo porque este monopólio se havia man

dado administrar por conta da Fazenda Real. 

O mal destes monopólios he demasiado antigo, e os 

seus fautores e padrinhos demasiado poderosos, para que 

esperássemos vêllos abolidos de um golpe ; prejuizos ar

raigados, intrigas dos monopolistas ; priguiça nos homens 

públicos de examinar a questão a fundo ; e talvez inte

resse de algumas pessoas que andam ás ilhargas dos 

grandes—saõ materiaes bastantes para edificar uma mura

lha de opposiçaõ contra a simples boa razaõ, que faria des

maiar naõ ordinários esforços do patriotismo. 

E comtudo naõ desanimamos; porque consideramos, 

que a discussão publica, a hesitação do Governo, a mesma 

discordância de medidas—provam o choque que tem re

cebido a opinião, e o effeito dos escriptos, e das repre

sentaçoens dos indivíduos ; a victoria ganhada he de 

grande momento, e assim convém que naõ desacoroçoem 

o;, homens bem intencionados e os verdadeiros amigos da 

Pátria. Escrevam, requei ram, queixem-se—contem sem

pre com esta máxima verdadeira, que o interesse do Sobe

rano, e a utilidade publica saõ uma e a mesma cousa, he 

preciso somente fazer a demonstração, convencer os espí

ritos, e vencer os prejuizos. Roma naÕ se fez n 'um dia ; 

c a força d'um exercito he a somma do valor de cada 

mviduo delle. Se cada um dos particulares, em um Es

tado qualquer, se entrega ao desleixamento, a causa 

publica deve perecer. Cada cidadão deve fazer o que 

e§tá de sua parte, pouco ou muito, para o bem da naçaõ, e 

estejam todes certos, que se o Soberano for apoiado pelo 

povo, o pequeno numero de cortezaõs conrompidos deve 

suecumbir aos impulsos da verdade. 
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Esta matéria continuará a occupar-nos logo que o im-
mrtiso affluxo de novidades do tempo nos der lugar. Naõ 
nos descuidaremos. 

Outro objecto do commercio em que o o Governo se 

intrometteo he a exportação do dinheiro, prohibida pelas 

leys, he verdade, e agora recommendada de novo (p . ) . 

Que? prohibir a exportação do dinheiro, em quanto for 

a balança de commercio contra o reyno ? 

Quem executará o milagre? 

O perigo das tomadias e confiscos, he matéria de cal

culo para os seguradores, e para os negociantes, como 

todo o demais lucro do commercio. O melhor meio de 

evitar o contrabando, he fazer que o Negociante naó 

lucre nelle. Este he o único obstáculo; tudo o mais he 

carregar sobre o consummidor, sem que nem os indivi

duos, nem o Estado melhorem de condição. 
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Preços Correntes dos principaes Productos de, Brazil "/ 

Londres, 25 de Junho, 1815. 

Gêneros. 

Assucar 

Algodão 
' 

D° . America 
Annil 
Arroz 
Cacao 
Caffé 
Cebo 
Chifres 
Couros d e b o j 

D», de Cavallo 
Ipecacuanha 
Quiua 

Pao Brazil 
Salsa Parrilha 
Tabaco 

Qualidade 

j ranço 
trigueiro 
mascavado 
Rio 
Bahia 
Maranhão 
Pernambuco 
Minas novas 
melhor 
Brazil 
D° . 
Pará 
Rio 
Bom 
grandes 
Rio grande 
Rio da Prata 
D°. 
Boa 
Pálida 
Ordinária 
Mediana 
Fina 
Vermelha 
Amarella 
Chata 
Torcida 

Rolo 

QatHidadt 

1 12 lib. 
D». 
D° . 
Libra 
D°. 
D° . 
D". 
D°. 

D". 
U 2 l i b . 
U 2 l i b . 
libra 
112 lib. 
123 
libra 
D°. 
Couro 
libra 
libra 

tonei 

bras. 

Preço de 

72s. 
64s. 
58s. 

... íp. 
2a. i p . 
Cs. Sp. 

3s 8p. 
3s. Op. 

22s. 
7 J S -

72s. 
69s. 
45s. 
7p. 
7p. 
9s. 
14$. 

2s. 6p. 
Do. 
2s. 

8s. 6p. 
5s 

2s. p. 
D° . 

4s. Op. 
1201. 

fip. 

a 

88s. 
68s. 
62s. 

2s. 2p . 
2s. \\p. 
2s. 5p. 

4s. 3p. 
3s. 3p . 

28s. 
85s. 
82s. 

SOs. 
9 í p . 

IOp. 
l ! s . 
159. 

3l Op. 

bs. 
lOs. 6p. 

9s. 
3s. Op. 

4s. Cp. 
1251. 

IOp. i 

Direitos. 

31. l4s. 7|d-

!6s. I ld .p. 100lil». 

16. 11. pr. 100'tis. 
4 jd . por libra 
11. Os 0$d. 
3s. 4p. por lib. 
2s. 4p. por libra. 
2s. 8p. por 112 lib. 
5s. 6p. por 100. 
Í4íp. por libra. 

3s. 6p. libra. 
3s. 8p. libra. 

ls. 8p. por libras. 
4l. a tonelada. 

3s. lOJp. lib.excise 
3l.l6s.9p.alf.l00lb. 

Prêmios de seguros. 
Brazil hida 3 guineos por cento. R. 60s. 

vinda 7 G'. R. 
Lisboa c Porto hida 4 G8. R. 40s. em comboy. 

vinda o mesmo. 
Madeira hida 2 Gs.—Açores 3 G\ R. 2\. 

vinda o mesmo 
;{io da Praia hida 12 guineos; com a tornaviagem R. i G 

vinda o mesmo 12 a 15 G\ 



[ 795 J 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

Novas Publicaçoens em Inglaterra. 

Jtx/OBINSON^s Theological Diclionary. 8vo. preço 
11. 8s. Diccionario Theologico, Bíblico e Ecclesiastico; 
para servir de index explanatorio de todas as passagens, 
nomes e factos, que tem connexaõ com o Antigo e Novo 
Testamento, e com a Historia Ecclesiastica ; e formando 
uma espécie de Cyclopcdia das opinioens e conhecimentos 
religiosos, tudo fundamentado nas mais npprovadas opi
nioens. Por Joaõ Robinson, Doutor em Theologia. 

Broivris Perspective. 4io. preço 2 / . 2-. Principios 
da perspectiva practica, ou projecçaõ scenographica ; 
contendo varias regras universaes para delinear desenhos 
em varias superfícies, c copiar vistas do natural, pelo 
modo mais simples c expedito. A isto se ajuncíam regra*; 
para assombrar, c os elementos da pintura. T u d o isto 
tractado de maneira própria a fazer que seja fácil, a uma 
capacidade medíocre, a sciencia da perspectiva, e a arte 
de desenhar. Seu Author Ricardo Crown, Architeeto e 
Professor de Perspectiva. Illusírado com 51 estampas, e 
dedicado a Joaõ Some , Esc. 

Leilers from France, by M. S. 8vo. preço 4s. Cartas 

csciip'as de França, por i*m viajante moderno naquplle 

paiz ; descrevendo alguns dos mais divertidos custumes 

dos Francezes. 

Parliamentary History, Vol. X X V . 8vo. preço 
li. l i s . 6d. O volume 25 da Historia Parlamentar de 
Inglaterra, desde o periodo mais remoto até o anno de 
J805 ; de cuja epocha se continuou a obra até o tempo 
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presente, na obra intitulada Debates Parlamentares, publi

cados debaixo da Direcçaõ de T . Hansard. 

Thomsons Atlas. N° . X I . preço Ss. O numero i l 

de um novo Atlas geral, construído c ajustado segundo as 

melhores obras systematicas ; e as narrativas mais autben. 

licas das viagens modernas. 

Este numero contem os mappas de Escócia, e suas 

i lhas ; e ilhas Britannicas, França, Turquia Europea c 

Asiática. 

Cada N°. contém 4 mappas, illuminados, e da gran

deza do Altas de D'Anville. A obra se suppoem ficar 

completa em 15 IS". 

Steioart's Ilisiorical Remembrancer. 12mo. preço 5s. 
Promptuario Histórico; ou epitome da historia universal, 
incluindo uma lista chronologica das batalhas, cercos, re
voluçoens, descubertas, invençoens, homens eminentes, 
&c. do anno 1814. Por David Stewart, Esc. 

Bronghtorís Letters from Portugal. 8vo. preço 12s. 

Cartas escriptas de Portugal, Hespanha, e França, du

rante as campanhas de 1S12-13-14, dirigidas a um amigo 

em Inglaterra, c descrevendo ns (raros mais importantes 

das provincias examinadas, c o estado de sociedade, cus

tumes, e maneiras do povo. Por S. D. Broughíon. Com 

um mappa da estrada de Lisboa a Bayonna. 

Farre on lhe Liver. Part I I . preço I5s. Anatomia 

Mórbida do Figado. Part 2 ; indagação sobre o cha

racter anatômico, symptomas, e tractamenfo de certas 

moléstias, que deterioram ou destroem a esíruetura da

quella víscera. Ordem 1—Tumores. Por J . Ei. Farre, 

D', em Medecina. 
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Moorts History of the Small-pox. 8vo. preço 12s. 
Historia das Bexegas. Por James Moore, com uma 
estampa no Frontispicio. 

Esta obra tende a descrever os progressos das bexigas 
desde a sua origem oriental até a Arábia, África, Europa, 
e America. 

Grainger's Medicai Remarks. 8vo. preço 9s. Notas 
médicas e cirúrgicas, incluindo a descripçaõ de um me
dindo simples e efficaz de remover o polypo do utero, 
&c. &c. Por Eduardo Grainger, Membro do Real Col
legio de Cirurgioens, &c. &c. 

Pohlman's Time-tables. 8vo. preço 12s. Taboadas 
de tempo completas, mostrando em um golpe de vista, o 
numero de dias desde qualquer data particular, até outra 
em todo o anno. Por novo methodo simples e exacto. 
Seu Author J . G. Pohlman. 

Mr. Fox's Speeches. 6 vols. 8vo. preço 4Í. 4s. As 
fallas do Muito Honrado Carlos Jaimes Fox, na Casa dos 
Communs. 

Fleming''s Land Surveying, 4to. preço 15s. Systema 
de medir as terras, e de nivelar, aonde se demonstra a 
theoria, com numerosos exemplos practicos, applicaveis 
a todas as operaçoens, ou relativas á medição de terras, e 
á engenharia militar. Por Pedro Fleming, Medidor de 
Terras e Engenheiro Civil. 

FlinVs Treatise on Horses. Tractado sobre a cria, 
ensino e manejo dos cavallos, com observaçoens practicas 
sobre a alveitaria, &c. Ao que se ajuncta a historia na-
íural do cavallo, em geral, e a antigüidade das carreiras 

VOL. X I V . No. 85. 5 K 
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de Cavallos na Inglaterra ; e um appendix com a legisla

ção relativa a esta matéria, Por Guilherme Flint. 

Drury^s Discoveries in P"arminq. Svo. preço lOs. 6d. 
Novas e importantes descubertas, em novo systema de 
agricultura, cria de gado, & c , por metade da despeza 
usual. Contendo ; 1. Estrumes para todas as terras de 
alqueive, demaneira que produzam grande colheita, c 
com pouca ou nenhuma despeza, e sem usar de carros, 
cavallos, &c. 2 . Engordar os animaes com palha, mesmo 
no inverno, e poder conservar dobrado numero. 3. En
gordar maior numero de ovelhas todos os annos. 4. Criar 
bezerros sem leite ; e nutrir cavallos, porcos e outros ani
maes, com metade da despeza actual. 5. Produzir 
grandes colheitas de trigo, &c, sem couiprar estrume de 
qualidade alguma, b. Salvar as vidas do gado estando 
ja para morrer. Ha uma pessoa que nutre agora 100 
vacas de leite, segundo este plano. Por M*. Drury , 
agricultor premiado pela Sociedade das Artes. 

Edgeworth! s Memoirs. 8vo. preço 7s. Memórias do 
Abbade Edgeworth, contendo a narrativa das ultimas 
horas de Luiz X V I . Por C. Sneyd Edgeworth. 

Antiquarian Repertory. Vol. I. 8vo. preço I5s. 
Itinerário de Antigüidades, contendo 83 estampas finas, 
que mostram a archilectura antiga, e outros vestígios das 
primeiras idades da Inglaterra; acompanhadas de de
scripçoens. 

Recreations in Natural History. Recreaçoens em His
toria Natural ; ou esboços populares dos quadrúpedes 
Britannicos, descrevendo a sua natureza, hábitos e dispo 
fciçoens ; e misturados com anecdotas originaes. 

CalverCs Refiections on Fever, 8vo. preço 4s. Re

flexoens sobre a febre ; em que se intenta notar os princi-
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pios sobre que se pôde estabelecer um methodo de tracta
mento útil e systematico. Seu author Roberto Calvert, 
M. D. 

Pym on the Bulam Fever. 8vo. preço 12s. Obser
vaçoens sobre a febre chamada Bulam nas índias Ociden
taes, e que tem reynado ali ha annos a esta parte, assim 
como na Costa d'America, em Gibraltar, Cadiz, e outras 
partes de Hespanha, com uma collecçaõ de factos, pro
vando que lie febre contagiosa. Por Guilherme Pym, Esc . 
Deputado Inspector dos Hospitaes, e Superintendente das 
Quarantenas, e Presidente da Meza da Saúde em Malta. 

Pring on the Nervous System. Vista das relaçoens do 
systema nervoso, na saúde, e na moléstia, contendo selec-
çoens das dissertaçocns a que se deo o prêmio Jacksonio, 
no anno de 1813 ; com illustraçoens e notas. Por Daniel 
Pring, Membro do Collegio de Cirurgions, &c. &c. 

Wairiwright on Literary Pursuits. 8vo. preço 4s.6d. 
Estudos literários e scientificos, que se practicam e animam 
na Universidade de Cambridge, brevemente descriptos e 
justificados; com varias notas. Pelo Rev. Latham Wain-
wright, A. M. F . S . A . &c. 

PORTUGAL. 

Sahio á luz : A continuação das Memórias para a His

toria das Inquiriçoens dos primeiros reynados até a oitava 

e ultima : com o appendice de documentos inéditos, que 

a comprovam. Lisboa, 1815. 

Sahio á luz : Uma nova, nítida, e completa ediçaõ da 
bella tragédia Novo Castro, producçaõ, que honra a me
mória de Joaõ Baptista Gomez; adornada com uma 
estampa. 

5 K 2 
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Sahio á luz : O homem ou os limites da razaõ. Tenta
tiva Philosophica de José Agostinho de Macedo. 

Sahio á Luz : Profecia Politica verificada nos aconteci
mentos politicos actuaes. 

Sahio á luz : Verdades sobre a vinda do Anti-Christo. 

Sahio á luz : Thesouro descuberto, luzes elementares 
de lógica, theoria practica mercantil. 

RIO DE JANEIRO. 

Sahio á luz: Libambo; Metaraorphose do Paõ de As
sucar ; e Elogio á Esquadra Portugueza que transportou 
aos Estados do Brazil os Soberanos de Portugal. Poezias 
de Paulino Joaquim Leitaõ. 

Sahio á luz : Instrucçoens Statisticas, ou methodo para 
descrever circumstanciadamente a extençaõ, povoaçaõ, 
agricultura, commercio, artes, &c. de qualquer paiz , 
por Marino Miguel Frazini. Publicadas por Ordem Supe
rior. Lisboa, Impressão Regia. 

MISCELLANEA. 

GUERRA DA ITÁLIA. 

Extractos de Cartas recebidas na Repartição dos Negócios 
Estrangeiros, em Londres, e publicadas officialmente aos 
5 de Junho, 1815. 

Carta de Edwardo Cooke, Esc. a Lord Castlereagh. 

Roma, Via delia Croce, 20 de Mayo. 

JX.EMETTO inclusas copias das partes militares do Coro

nel Church, que está empregado debaixo das ordens do 
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General Nugent, ate o dia 18 do corrente, pelas direc
çoens de Lord Steward. 

Sexta-feira passada fui a Civita-Vecchia, com tençaõ de 
fallar com Lord Exmouth, em sua passagem de Gênova 
para Napoies. Na Quinta-feira á tarde avistou-se ao largo 
a bandeira de Sua Senhoria, com quatro nãos de linha, fui 
abordo, e informei-o de todas as particularidades; de
pois do que foi proseguindo para a Bahia de Napoies, 
onde deve ter chegado esta manhaã. 

No sábado chegou a Civita-Vecchia o Berwick, de 
74 canhoens, Capitão Bruce ; o qual vindo no conheci
mento de que uma Fragatta Franceza tinha entrado em 
Gaeta, provavelmente, com intento de levar a familia de 
Buonaparte, partio, a rogo meo, para lá, na terça feira de 
tarde, a fim de bloquear Gaeta. 

Na Guarta-feira chegou a Civita Vecchia um General 
Napolitano, vindo de Palermo, donde tinha sahido no dia 
8. Disse-me que o Rey partira de Palermo para Messina 
e que as tropas Britannicas e Sicilianas estavam promptas 
para embarcar. O General Nugent e Lord Burghersh 
tinham mandado cartas, por Terracina e Ponza, ao Gene
ral M'Farlane, avisando que o desembarque fosse tam 
perto de Napoies quanto fosse possivel. 

Se os officios de Lord Burghersh ahi chegaram, j á V. S. 
ha de saber que o Duque de Gallo tinha rendido duas nãos 
de linha, e todo o arsenal de Napoies, por capitulação, ao 
Capitão Campbell, do Tremendo, assim que elle ameaÇeu 
bombear a cidade. 

As noticias, que acompanham esta, haõ de causar satis
facçaõ a V. S., sendo que a guerra está a ponto de ser 
terminada com feliz êxito. O exercito Napolitano naó 
apoia a causa de Mura t ; muito menos o povo, que recebe 
as tropas Alliadas como libertadores, e está meramente 
anxioso pela restauração do seu antigo e legitimo Sobera-
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no, por estar exasperado e desgostado corn todas as vexa-
çoens, decepçocns, e perfidias de Murat. 

Mandei para Vienna, a Lord Stewart os originaes das 
partes do Coronel Church . 

He com a maior sinceridade que dou a V. S. os parabéns 
pela próxima e feliz terminação dos projectos de Murat. 

Carta do Coronel Churck ao General Lord Stewart, Em 

baixador de Inglaterra cm Vienna. 

Quartel-general do General Conde N u g e n t ; Acampa

mento de Arcé , 15 de Mayo, de 1815. 

M Y L O R D ! — A minha ultima parte , datada de Roma, 
em 11 do corrente, fazia mençaõ da marcha do corpo do 
General Conde Nugent de Valmontone, nos Estados Ro
manos, sobre Firentine, e para o lado das fronteiras do 
reyno de Napoies ; retirando-se o inimigo, e entrando so 
occasionalmente em combates parciaes ; e desde aquelle 
periodo tem sido arrojado para lá do Garigliano, até St, 
Germano, a distancia de trinta milhas da sua fronteira, 
seguido pela guarda avançada, pelo pé daquella terra. 

No dia 14, como chegasse o Marechal Murat em pessoa 
a St. Germano, e fosse o inimigo consideravelmente refor 
<;ado tornou a avançar de St. Germano, e fez recuar a 
guarda avançada deste exercito ; na mesma tarde atacou 
os postos avançados em todo6 os pontos, e rodeou-os com 
grande superioridade de numero ; o que naó obstante, o 
valor dos tropas foi tal, que cada guarda destacada naõ so 
abrio caminho a travez do inimigo, mas trouxeram uma 
quantidade de prisioneiros, que montavam a 3 , ou 400. 
O ataque dos postos avançados naõ foi seguido, come 
tínhamos razaõ para esperar, por operação seria contra a 
nossa posição em Caprano, juncto ao Garigliano, á espera 
da qual estiveram as nossas tropas a maior parte do dia 
em ordem de baralha No dia 15, commecou o inimi-
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go a retirar-se outra vez, conheceo-se entaõ bem, que o 
seo movimento era manobra para facilitar a fuga do 
Marechal Murat para Capua, que chegou a St. Germano, 
somente com tres ou quatro officiaes, e uns poucos dra
goens, e sahio outra vez, passadas poucas horas. No 
mesmo dia, perto do pôr do sol, o General Nugent reassu-
mio a offensiva, naõ obstante a disparidade de numero de 
parte a parte, (pois tinha o inimigo perto de 10,000 
homens,) atravessando o Garigliano em uma ponte, quese 
íhe lançou para supprir a que queimara o General Francez 
Manheis, quando queimou e saqueou a infeliz cidade de 
Caprano; continuou sua marcha pela estrada que vai a St. 
Germano, e acampou vizinho á villa de Arcé , donde esta 
parte he datada. 

Ao General Manheis reunio-se o Ministro da Guerra . 
M 'Dona ld ; e híe provável que suas forças combinadas 
oecupem esta noite uma posição sobre o Melfa, poucas 
milhas distante deste campo. 

Na linha de operaçoens do General Conde Nugent a 
direita occupa Ponte-Corvo, Fondi, e Itri, e a esquerda 
extende-se ate Isola e Sora. 

Tenho grande satisfacçaõ em informar a V. S. da leal 
disposição dos habitantes desta parte do paiz , onde o tope 
Jo legitimo Soberano he trazido geralmente. 

O exercito ha de ámanhaá tornar a avançar, e enviarei 
a V . S. as particularidades dos seos progressos, logo qne 
for occupada St. Germano, ou algum combate acceitado. 

Tenho a honra, &c. &.c. 
(Assignado) C. C H U K C H . 

A Sua Excellencia o Tenente-Genera l 

Lord Stewart, G. C. B . &c. &c. &c. 

Vienna. 
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Quartel-general do Conde Nugent, St. Germano, 17 de 
Mayo, de 1815. 

M r L O R D ! — O meo ultimo officio datado do acampa
mento de Arcé mencionava as miudezas das operaçoens 
do corpo do General Conde Nugen t até a data de 15 do 
corrente. 

T e n h o agora a satisfacçaõ de informar a V. S. de uma 
serie de movimentos rápidos e atrevidos, da parte do 
general , que tem sido coroados com o mais completo bom 
successo, e do exercito contrario ter sido derrotado, e dis
persado inteiramente. 

Na noite do dia 15, a guarda avançada marchou do 
campo de Arcé , pela estrada que vai a St. Germano, tendo 
em frente o inimigo postado fortemente sobre as margens 
do Melfa; comtado, durante a noite, retirou-se para St. 
Germano, abatendo a ponte que atravessa aquelle rio. 
NaÕ se perdeo tempo em lançar outra, e ás 10 horas da 
manhaã do dia 16 passou por ella a infanteria, e no meio 
tempo a cavallaria passava o rio a vao, nos sitios que se 
podia fazer a cavallo. 

No mesmo dia antes de amanhecer, o General Nugent 
fez avançar o seo corpo até o Melfa, e tendo ali recebido 
um reforço de Hussares e Caçadores, marchou para 
diante em ordem de batalha, para atacar o inimigo em St. 
Germano, onde as forças reunidas de Macdonald, Manheis, 
e Pignatelli haviam tomado posição. Tinha marchado de 
Ponte-Corvo um pequeno corpo avançado para rodear o 
flanco esquerdo do inimigo; e j á havia conseguido isto, e 
os habitantes da aldea de Piedemonte armados, com uns 
poucos soldados, apoderaram-se da posição forte do Con
vento de Monte Casino, sobre a montanha que defende 
o flanco direito de St. Germano ; ao mesmo tempo o exer
cito avançou pela estrada real precedido por toda o caval
laria Tuscana> e alguns esquadroens de Hussares. Ao 
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aproximarem-se as tropas o inimigo recusou combate, e 
abandonou apressado a sua posição, deixando a traz muitos 
prisioneiros e desertores ; e recuou para a aldea de Mig-
nano, nove milhas distante desta terra; em conseqüência 
St. Germano foi immediatamente occupada pelas tropas 
alliadas. 

A tomada de St. Germano naõ foi mais d o q u e o prelúdio 

de um movimento que terminou com gloria deste exercito, 

na total annihilaçaó do corpo inimigo que lhe andava 

opposto. 

N a posição de Mignano, onde toda a sua força se tornou 

a reunir, foi alcançado á meia noite pela guarda avançada 

commandada pelo Baraõ D'Aspre, com sette ou oito centos 

homens ; a escuridade da hora naõ lhe deixava conhecer 

ao certo a força do corpo que o atacava, e depois de ati

rarem algumas descargas de musquetaria foram a s tropas 

inimigas inteiramente derrotadas, salvando unicamente 

sua cavallaria e artilheria. Neste ataque, singularmente 

bem succedido, e que faz muita honra ao Baraõ D'Aspre 

e ás tropas do seo commando, tomaram-se mais de 1000 

prisioneiros, uma quantidade de armas, e pretrechos mili

tares, e foi dispersada toda a infanteria inimiga. Estaõ 

cada hora chegando a este campo desertores aos centos. 

Esta brilhante acçao concluio as operaçoens do Conde 

Nugent nesta parte do paiz , em a q l i a l destruio o exercito 

chamado do interior, com uma força originalmente mui 

inferior á do inimigo. Durante os últimos dez dias tem 

perdido o exercito Napolitano de 6, a 7.000 homens, e o 

numero total daquelle exercito (alludindo somente ao exer

cito opposto ao General Nugent) q u e escapou á derrota 

geral, naõ pode exceder 700 homens. Em consequencia 

destes movimentos do General , que commeçaram em Pis-

toia, tem, por differentes veze*;, derrotado os Generaes 

inimigos Carascosa, Manheis, Livron, Macdonald, e os 

dous Pignatellis ; além de outros • e nem mesmo a presença 

V O L . X I V . No. 85 5 L 
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cio propno Marechal Murat, cm St. Germano no dia 15, 

pôde prevenir a destruição de seo exercito, e consequen

temente a ruina de sua authoridade. 

O Quartel-general do Conde Nugent está em Mignano, 

aonde vim para expedir esta parte. A columna da sua ala 

direita, que avançou de Terracina, occupa Mola di Gaeta, 

havendo-se o inimigo retirado atravez do Garigliano, c 

queimado a ponte . 

Tenho a honra de ser, &c. 

A, S. E. o Tenente-general Lord Stewart, 

G. B . C. &c. &c. &c. Vienna. 

Quartel-general do Campo de Cajaniello, juncto 

a Calvi, 18 de Maio, de 1815. 

M Y LORD ! Tive a honra de enviar a V . S. uma parte, 

datada de hontein, contendo as particularidades da occu

paçaõ de St. Germano, e da derrota do inimigo em Mag-

nano. Tenho agora a referir a juneçaõ de toda a força 

Austríaca neste campo, debaixo do commando do General 

Baraõ Bianchi. Cajaniello he o angulo da juneçaõ das 

estradas reaes que vaõ de Roma, Aquila, e Pescara, a 

Capua, e Napoies. As differentes divisoens, commanda-

das pelos Generaes Nugen t , Mohr, Neyperg , e d 'Eckart . 

formam por agora um so corpo, cuja guarda avançada, 

debaixo das ordens do General Stahremberg, está em 

Calvi. Os mesquinhos e miseráveis restos do exercito ini

migo, que, ha pouco mais d e um mez, o Marechal Murat 

dizia ao mundo que constava de 80.000 homens, estaõ 

agora reduzidos a um corpo, que talvez naõ chegue a 8.üoc 

homens effectivos, incluindo os destacamentos de invá

lidos, gendarmaria, guardas civis. &c. tirados de Napoies. 

e das provincias. Com esta força, descoroçoada, da qual 

a maior parte detesta a causa do usurpador, parece que o 

Marechal Murat quer tomar uma posição em Capua e suas 
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redondezas, até ser finalmente sobrepujado pelo soberbo e 
victorioso exerc i to , que agora o vai cercar em todas as 
direcçoens. 

Neste momento que apenas acabo de chegar ao Quartel-
general em Chefe com o corpo do General Nugent , naó 
posso ainda dizer qual dos corpos Austríacos ha de marchar 
para Napoies por Caijagga, e Caserta, nem qual ha de 
b loqueara posição do inimigo em C a p u a ; e no estado 
actual das cousas parece ser de pouca importância; agora 
o principal objecto he salvar a capital de algum levanta
mento da populaça, e das conseqüências que se poderiam 
seguir de um acontecimento tam arreceado por todas as 
classes de habitantes. 

A organisaçaõ dos voluntários Napolitanos tem ido pas-
mosamente bem ; e até he provável que um destacamento 
delles seja mandado passar o Vol turno á sua embocadura, 
e proseguir para Napoies, pela estrada de Pozzuol i ; neste 
caso julgo que me será confiada esta operação. 

Tenho a fortuna de poder dizer, que posto o paiz por 
onde havemos passado se tenha levantado contra as forças do 
usurpador, nenhum acto de desordem ou excesso tem sido 
commettido pelos habitantes armados, que nunca lhes foi 
permittido obrar como corpos independentes, debaixo da 
denominação de Massa; pelo contrario, tem sido obriga
dos a obrar conforme a disciplina militar, e debaixo da 
direcçaõ de officiaes regulares. 

Tenho a honra de ser, &e. 
(Assignado) C. C H U R C H . 

A. S. E. o Tenente-general Lord 

S t eward .G . C. B. &c. 

Extracto de outra Carta de Eduardo Cooke, Esc. datada de 

Roma, 22 de Mayo, de 1815. 

Tenho demorado o meo correio, esperando a cada hora 

5 L 2 
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novas de Lord Burghersh, e tenho agora a satisfacçaõ de 
remetter um extracto da sua carta, que acaba de receber-
se, datada de Trano, 21 do corrente : — 

Mando esta carta á pressa. M4ssignou-se uma Conven
ção Militar, pela qual todo o reyno de Napoies, excepto 
umas poucas praças, Gaeta, Pescara, e também Ancona, 
foi rendido aos Alliados. Murat ainda naó tractou, nem 
se sabe bem onde elle está, mas tem-sc-lhe communicado 
que deve ir para Áustria debaixo de uma guarda de 
honra. O exercito vai hoje para Capua ; a manhaã oc-
cuparemos os montes â roda de Napoies, no dia seguinte, 
24, entraremos na cidade. 

O official que trouxe a carta diz que Murat estava em 
Palermo. Lord Burghersh naõ tinha recebido noticias de 
Lord Exmouth, porem Sua Senhoria deve ter chegado a 
Napoies. 

Carta de Lord Burghersh, Ministro Plenipotenciario de 
S. M. Britannica, na Corte de Toscana, a Lord Liver
pool, Ministro dos Negócios Estrangeiros em Londres. 

Napoies, 23 de Maio, 1815. 
M Y L O R D ! O Principe Leopoldo de Sicilia, saudado 

cora o applauso geral do povo, fez a sua entrada nesta 
cidade, á frente das tropas Austríacas, aos 22 do cor
rente. 

A passagem deste Principe pelos Estados de seu Pay 
até a capital, tem sido a mais grata. Os habitantes cor
riam de grandes distancias para lhe sahir ao encontro, e 
tendo tornado a pôr o tope nacional, lhe deram provas da 
affeiçaõ que tinham á familia delle, e do abhorrecimento 
com que detestavam o regimen de que escapavam agora, 
imposto sobre elles pela conquista, e mantido pela força. 

Pela convenção, transmittida a V. S. na minha ultima 

carta, as armas alliadas deviam entrar na posse de Napoies 

hoje. Porém o sentimento popular se tinha manifestado 
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taõ fortemente contra o Governo existente, que aos 20 e 
21, o Marechal Murat sahio da cidade disfarçado, e sua 
mulher foi acoitar-se a bordo de um navio de guerra 
Jnglez, aonde se lhe promettera segurança. 

O General Carrascosa mandou pedir ao General Bian
chi, que prevenisse as desgraças, que ameaçavam a cida
de, se elle entrasse immediatamente ; e Madama Murat, 
pedindo o mesmo ao Almirante Lord Exmouth, alcançou 
delle que desembarcasse um corpo de 500 soldados mari
nheiros, para manter a tranqüilidade. 

O Marechal Murat parece que estava plenamente in
formado, do pouco auxilio, que o seu dominio usurpado 
receberia, tanto do exercito como dos habitantes deste 
reyno ; seus filhos tinham ja sido mandados para Gaeta. 

O General Bianchi mandou adiante a sua cavallaria, 
sob o commando do Conde Neiperg, na noite de 21. 
Occupou está cidade durante a noite e conservou-a em 
ordem. 

O Principe Leopoldo mandou, que todas aa authoridades 
do Reyno, os Ministros de Estado, e os Officiaes do Exer
cito, continuassem nos seus postos, esperando as ordens 
d'El Rey. 

O Almirante Penrose deo á vela daqui para Melazzo, 
para trazer Sua Magestade á sua capital. Em poucos 
dias se pode esperar a chegada de S. M. 

O Almirante Lord Exmouth chegou á Bahia de Ná
poles aos 20. A expedição de Sicilia chegou esta 
manhaã. 

Madama Murat dará á vela a manhaã a bordo do navio 
de S. M. Tremendous, para Gaeta, a fim de receber seus 
filhos a bordo e entaõ procederá para Trieste. 

NaÕ tem havido distúrbios alguns sérios. He grande a 
inimizade contra os que, por seus empregos, se suppu-
nham affeiçoados ao Governo passado; porém a activi
dade com que o General Bianchi emprega o seu auxilio, 
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nos pontos em que he necessário, tem contido a cidade 

quieta. 
Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) BURGHERSH. 

COLÔNIAS H E S P A N H O L A S . 

A gazeta de Madrid, de 23 de Maio, contém vários 
documentos officiaes relativos á America Hespanhola. O 
Io . he uma carta circular da Administração geral das 
índias, contendo um Decreto Real, no qual se diz, que 
El Rey, logo que foi restituido a seu Reyno, voltou os 
seus pensamentos para a suppressaõ das perturbaçoens na 
America: que em breve tempo se ajunetaram 10.000 
homens effectivos, providos de artilheria, e abundância de 
todo o necessário ; que ao principio foram destinados 
para Montevideo, porém sendo isto impedido, S. M., 
considerando a triste situação de Venezuela, e a necessi
dade de pôr em um respeitável pe de defeza o Isthmo de 
Panamá, chave de ambas as Américas, se resolveo a man
dar esta expedição para a Terra Firma, aonde se presume 
ter ja chegado ; c delia se espera o melhor successo. 
Outras duas expediçoens, com 2.500 homens, sahiram 
de Cadiz para o Isthmo de Panamá, e outros pontos. 
Alem disto, para que todas as provincias ultramarinas 
lossem auxiliadas, S. M. resolveo ajunctar um corpo de 
20.000 homens de infanteria, e 1.500 de cavallo, com a 
necessária artilheria, para suffocar as sementes da revo
lução, e fazer respeitar as authoridades legitimas, quando 
as medidas de conciliação c brandura dictadas pelo cora
ção de S. M. naõ produzam effeito. Déram-se ordens 
para preparar em Cadiz os meios necessários de transpor
tar estas forças, montando a somma da capacidade dos 
vasos a 25.000 toneladas ; que estarão promptos no prin
cipio de Septembro até meado de Outubro. 
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Publicáram-se também era Madrid officios do Marquez 
de Ia Concórdia, Vice-rey do Peru. O primeiro, datado 
de 15 de Novembro, de 1814, participa a reconquista do 
Peru pelas tropas d'El Rey, n'uma batalha decisiva em 
Raneagua, áos 2 d'Outubro, sendo o inimigo obrigado a 
passar as Cordilheiras, com 200 ou 300 homens somente, 
e refugiar-se cm Buenos Ayres. 

O segundo officio, datado de 30 de Dezembro, participa 
o bom successo das armas Reaes, comraandadas pelo Ge
neral Ramirez, destacado com 1.200 homens pelo General 
Pezuela, commandante do exercito do Peru Velho. Ra
mirez, tendo retomado La Paz e Crolm, se preparava o 
inimigo para marchar para a capital de Cusco. 

O terceiro officio da mesma data do segundo, participa, 
ulteriores medidas adoptadas, e com as quaes se esperava 
ter mui bom successo. 

Uma Carta circular da Administração das índias an
nuncia a volta de Buonaparte para a França, a retirada 
d'El Rey de França, a resolução dos Soberanos Alliados, 
suas medidas, e certeza da derrota de Buonaparte; e con
clue acautelando aquelles a quem a carta se dirige, para 
que se guardem contra as tentativas que possam fazer os 
emissários de Napoleaõ. A carta diz, que a Hespanha 
tomará parte na destruição do Monstro Corso. 

F R A N Ç A . 

Breve Descripçaõ da Solemnidade do Campo de Maio, 
para a Aceitação do Acto Constitucional, no Io. de 
Junho, 1815. 

No campo chamado de Marte juncto a Paris se arran
jaram os edifícios necessários para esta luneçaõ. O 
throno do Imperador em frente da Escola Militar, e no 
centro de um vasto semicirculo, dous terços do qual, a 
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direita e á esquerda, occupavam assentos em forma de 
amphitheatro ; e aonde se acommodáram 15.000 pessoas. 
A terceira parte ficou aberta, em frente do throno. No 
meio havia um altar : mais adiante, na distancia de 100 
toezas, estava outro throno, que olhava para o campo de 
Marte. 

O Imperador chegou ali em procissão, sentou-se no 
throno; o Arcebispo de Tours celebrou a missa, com 
assistência do Cardeal Bayonne, e outros quatro Bispos. 
Depois fôram ter ao throno os Membros da Deputaçaõ 
Central dos Collegios Eleitoraes, em numero de 500, e o 
Presidente fez a sua falia a que o Imperador respondeo; 
havendo o Arauto proclamado a aceitação do Acto nesta 
forma. " Em nome de S. M. declaro que o Acto Addi
cional ás Constituiçoens do Império tem sido aceite pelo 
Povo Francez." 

O Imperador assignou o Acto. O Arcebispo de Bourges 
recebeo o Juramento do Imperador, que se continha nesta 
formula. " Eu juro observar, e fazer, observar as Con
stituiçoens do Império." 

O Principe Archi-Chanceller, pronunciou o juramento 
de fidelidade ao Imperador, e obediência ás Constitui
çoens ; os demais da assemblea, gritaram " nós o jura
mos." 

Cantou-se o Te Deum ; distribuiram-se as águias ás 
guardas nacionaes, e o Imperador fez uma breve falia aos 
soldados do exercito ; e depois outra ás guardas nacio
naes. 

As tropas, que se acharam presentes á cerimonia, eram 
50.000, incluindo 27.000 de guardas nacionaes; e no 
entanto, se achavam divertimentos de toda a sorte em 
todas as praças de Paris, e todos os theatros foram públi
cos, com entrada grátis naquella noite. 



Miscellanea. 813 

Camera dos Representantes.—Sessaõ de 5 de Junho. 

Tendo a Camera elegido Mr. Lanjuinais para Presi
dente, e recebido a approvaçaõ do Imperador, foi Mr. 
Lanjuinais para a Cadeira, que lhe cedera Mr. Debranges, 
e fez á Camera a seguinte falia:— 

Caros e honrados Collegas, naõ posso achar expressoens 
capazes de explicar os meus sentimentos, pela honra que 
me haveis feito, e pela approvaçaõ que o Imperador foi 
servido dar-lhe. Sinto bem a minha inhabilidade para 
corresponder a este distincto signal da vossa confiança, e 
solicitarei constantemente a vossa indulgência, e o vosso 
conselho na execução do dever que me haveis imposto. 
Inteiramente dedicado ao Imperador, á pátria, á gloria 
nacional, á independência da França e da liberdade, 
nunca cessarei de desejar uma paz honrosa, e a felicidade 
do povo ; nem terei occasiaõ de mudar de principios nem 
de comportamento.—(Grande applauso.) 

Camera dos Pares.—Sessaõ de 5 de Junho. 

Ajunctou-se a Camera ás duas horas, debaixo da presi
dência do Principe Archi-Chanceller, o qual annunciou 
que o Imperador tinha nomeado o Conde de Lacepede 
para fazer as funcçoens de Presidente, durante a pre
sente Sessaõ, em caso de estar ausente o Presidente ordi
nário. 

Leo-se entaõ uma lista dos Pares, até ali nomeados 
He a seguinte :— 

O Principe Arch-Chanceller, Presidente. 
O Principe Jozé , o Principe Luiz, o Principe Luciano, 

o Principe Jeronimo, o Cardeal Fesch, o Principe Eugê
nio, o Duque de Parma, o Duque de Plaisance, o Tenente-
general Andreossy, o Marechal Duque de Albufera, o 
Conde de Abusson, o Duque de Bassano, o Conde de 
Beauveau, o Tenente-general Conde Bertrand, o Conde de 
Beaufermont, o Tenente-general Conde Braver, o General 
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Conde Belliard, o Conde Barras, Arcebispo de Tours ; o 
Marechal Conde Brune, o Conde Aigot, o Conde Boyssi, 
o Cardeal Cambaceres, o Conde Cafarelli, Conselheiro de 
Estado; o Conde Casabianca, o Conde Canclaux,oConde 
Carnot, o Duque de Cadore, o Conde Chaptal, o Conde 
Clary, o Tenente-general Conde Clausel, o Conde Col-
chen, o Conde Cornudet, o Contra-almirante Baraõ Col-
mard, o Marechal Duque de Cornegliano, o Tenente-ge
neral Combrone, o Conde Cleraent de Reys, o Marechal 
Duque de Dalmatia, o Marechal Duque de Dantzick, o 
Baraó Davilliers, o Duque Decres, o Conde de Arjuzon, 
o Conde de Alsace, o Conde de Aboville, o Conde 
Dejean, o Conde Dedelay de Agier, o Tenente-ge
neral Conde Druot, o Tenente-general Conde Du-
hesme, o Tenente-general Conde Durosnel, o Marechal 
Principe de Essling, o Marechal Principe de Eckmuhl, o 
Tenente-general Conde de Erlon, o Tenente-general Ex-
celmans, o Vice-almirante Conde Emerian, o Conde Fa-
lot de Beaumont, Arcebispo de Bourges, o Conde Fabre 
de 1'Ande, o Tenente-general Conde Friand, o Tenente-
general Conde Hahaut, o Conde Forbin, Jansen, o Duque 
de Gaeta, o Conde Gassendi, o Tenente-general Conde 
Gazan, o Tenente-general Conde Gerard, o Conde Gil-
bert de Voisins, o Tenente-general Girard, o Marechal 
Conde Grouchy, o Marechal Conde Jourdan, o Conde 
Lacepede, o Marechal de Campo Conde Lebedoyere, 
o Tenente-general Conde Laborde, o Conde Alexandre 
Rochefacuault, o Tenente-general Conde Latour Mau
bourg, o Conde Lameth, o Tenente-general Conde Lafer-
riere Levesque, o Conde Lavalette, o Tenente-general 
Conde Lecourbe, o Tenente-general Conde LefebvreDes 
mouettes, o Conde Lejeas, o Tenente-general Conde La-
marrois, o Tenente-general Conde Lobau, o Marechal 
Principe de Moskwa, o Conde Montalivet, o Conde 
Marnier, o Conde Montesquieu, Camareiro-Mor ; o Te-
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nente-general Conde Mollitor, o Conde Monge, o Tenente-
general Conde Morand, o Conde Mole, o Conde Mollien, 
o Conde Nicolai, o Duque de Otranto, o Duque de Padua, 
o Tenente-general Conde Pajol, o Conde Primaz, Arce
bispo de Toulouse ; o Conde de Praslin, o Conde Ponte-
coulant, o Conde Perregana, o Baraõ Guinette, o Conde 
Rampon, o Tenente-general Conde Rapp , o Tenente-ge
neral Conde Reille, o Conde Roederer, o Duque de Ro-
vigo, o Conde Roger Ducos, o Conde de Segur, o Conde 
Syeyes, o Conde de Sassy, o Marechal Duque de Treviso, 
o Conde Thibaudeau, o Tenente-general Baraõ Travot, o 
Conde Turrene, o Tenente-general Conde de Valença, o 
Tenente-general Conde de Valmy, o Tenente-general 
Conde Vandamme, o Duque de Vicence, o Tenente-gene
ral Conde Ferdieres. 

Acabados de tomar os juramentos, descobrio-se o Impe
rador por um momento, e tornando-se a cobrir, fez a segu
inte falia: — 

Senhores da Camera dos Pares, e Senhores da Camera 
dos Representantes—Durante os últimos tres mezes, as 
circunstancias existentes, e a confiança da naçaõ me reves
tiram de authoridade illimitada. No dia de hoje se cum
prirá o mais caro desejo do meo coração ; commeço agora 
uma Monarchia Constitucional. 

Os mortaes saõ mui fracos para assegurarem aconteci
mentos futuros ; saõ so as instituiçoens legaes, que deter
minam os destinos das naçoens. A Monarchia he necessá
ria á França, para garantir a liberdade, a independência, 
e os direitos do povo. 

As nossas Constituiçoens e Leys andam dispersas ; 
uma das occupaçoens mais importantes ha de ser ajunc-
tallas em um corpo solido ; e p o r o todo ao alcance de to
da capacidade. Esta obra recommendará o século pre
sente á gratidão das geraçoens futuras. He o meo desejo 
que a França goze toda a liberdade possivel. Digo possi-
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vel. poiquc .t ruiaichid sempic vem a dar em Governo ab
soluto. 

Uma formidável coaliçaõ de Reys ameaça a nossa inde
pendência; seos exércitos vem-se aproximando ás nossas 
fronteiras. 

A fragatta Melpomenc foi atacada e tomada no Medi
terrâneo, depois de uma acçaõ sanguinolenta com uma 
nau ingleza de 74. Ha-sc derramado sangue em tempo 
de paz. 

Os nossos inimigos contam com nossas divisoens inter
nas ; excitam c fomentam uma guerra civil. Tem-se for
mado ajunetamentos, e mantem-se communicaçoens com 
Ghent , do mesmo modo que com Coblentz em 1792. Me
didas Legislativas saõ, portanto, indispensáveis; e ponho 
a minha confiança, sem reserva, no vosso patriotismo, sa
bedoria, e uniaõ á minha pessoa. 

A Liberdade da Imprensa he inlierente á nossa presente 
Constituição ; nem pode nella fazer-se mudança alguma 
sem alterar todo o nosso systema polit ico; porem deve ser 
sujeita a restricçoens legaes, mais especialmente no presente 
estado da naçaõ. Portanto recommendo esta importante 
matéria á vossa seria consideração. 

Os meos Ministros haõ de informar-vos da situação das 
nossas coizas. 

As Finanças estariam em bom estado, a naõ ser o aug
mento de despeza, que as presentes circunstancias fazem 
necessário ; mesmo assim poderíamos acudir a tudo, se as 
receitas contidas no budget fossem todas realisaveis dentro 
do anno. O meo Ministro das Finanças dirigirá a vossa 
attençaõ aos meios do obter este resultado. 

He possivel que o primeiro dever de um Principe me 
chame brevemente pura a frente do6 filhos da naçaõ, para 
pelejar pela pátria, o exercito c eu faremos o nosso dever. 

Vos, Pares, c Representantes, dai á naçaõ exemplo de 
confiança, energia, e pat r io t ismo; c , á manei rado Senado 
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do grande povo da ant igüidade, jura i morrer antes doque 
sobreviver á deshonra e degraduaçaõ da França. A 
sagrada causa da Pátria ha de t r iumphar !" 

Este discurso foi seguido por acclamaçoens de Viva o 

Imperador! Viva o Imperador ! Viva a Familia Impe

rial! Viva a Pátria ! Viva a Naçaõ ! As mesmas accla
maçoens, e os mesmos transportes acompanharam S. M. 
quando passou por entre a mult idão dos Deputados ao sa
hir da sala. O Presidente foi acompanhar o Imperador á 
testa da Deputaçaõ. Tornando para a Assemblea, decla
rou que a Sessaõ estava acabada, e que a de á manhaã 
havia de coinmeçar ao meio dia. A Ordem do Dia ha de 
ser, provavelmente, a nomeação de uma Commissaõ para 
compor uma Oraçaõ a S. M. 

M I N I S T É R I O DA POLICIA GERAI . . 

Instrucçoens aos Prefeitos dos Departamentos. 

Paris, 28 de Maio, de 1815. 

Tem rompido a insurrecçaõ em vários pontos dos de-
partamentosdo Ocidente. A guerra civil, que foi tam fatal 
e tam celebrada, pode tornar a accender-se! O sangue 
Francez, que tantas vezes se derramou naquelle paiz, po
derá tornar a derramar-se ; Novas victimas poderão ser 
sacrificadas sobre os túmulos que já ha. 

Todav ia , as circunstancias naõ saõ as que eram ha 20 
annos. A França naõ está agora como entaõ, sem Chefes, 
sem exércitos, sem Generaes, preza das paixoens tle unia 
Assemblea, u lorcejar contra a facçaõ interna e a coaliçaõ 
estrangeira. 

A sediçaõ de hoje naõ se parece com a insurreição de 
J79Ü, fundada em descontentamentos populares e prejui
zos. Os habitantes de L a Veudée conhecem, que naõ he 
para causa delles que desejam armallos. Que podem el
les esperar de seu sacriíicio? O restabelecimento dos dizi
mo», direitos e serviços feudaes, devastação e carnagem 
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O Imperador andou por La Vendée, e recebeo da mulíi 
laõ, que a elle corria aos bandos, testemunhos de respeito e 

admiração, como pedia o esplendor do diadema. Todo 
o paiz está coberto de seos benefícios ; o engrandecimento 
de cidades, a reparação das igrejas, o abrimento de estra
das e canaes saõ monumentos de seos esforços, que o tem
po e a ingratidão naõ poderão destruir . 

Os amotinadores já naÕ podem invocar os intere-ses da 
religião e da monarchia, pois o Imperador restaurou o 
Throno e o Altar. J á naÕ tem credito com um povo, tan
tas vezes sacrificado ás paixoens ambiciosas de individuos. 
c excitam a compaixão dos habitantes do paiz ; andam 
vagabundos pelas ma ta s ; espalham medos de levas de 
homens, e desta arte haõ desencaminhado mancebos, e in-
spirado-lhes o gosto da vida vagabunda, que exercem pelo 
modo mais desordenado. Assim, naõ tem o Governo para 
combater uma população insurgente, porem uma popula
ção a m i g a d a paz, que deve proteger contra os sediciosos 
que desejam desencamiuhalla. Os acantonamentos que 
foram retirados, vaõ entrar de novo nos departamentos do 
Loire. Columnas volantes iraó perseguir e descobrir os 
Chefes, que agora poderão ser punidos sem injustiça c sem 
erro. Os Prefeitos, para ajudarem estas medidas, devem 
mandar fazer em todos os communs listas de todos os au
sentes, assim dos que se suspeita que estaõ com os estran
geiros, como nos ajunetamentos armados. Estas listas se. 
raõ enviadas aos Procuradores Imperiaes encarregados de 
decidir se estaõ no caso das penas do Decreto Imperial de 
o de Abril , de 1809. 

Ministério da Guerra. 

ORDEM DO D I A 

As nossas Instituiçoens haõ sido consagradas pela mais 

augusta das cerimonias. O Imperador ha recebido do 

povo e do exercito a expressão dos desejos da naçaõ cm 
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respeito ao Acto Addicional á constituição do Ir.} cr-c. e 
novo juramento une a França e o Imperador : todos os es
forços de uma iinpia liga naõ poderão mais separar os ir.-
teresses de um grande povo, do Heroe, que, pelos seos bri
lhantes trsumphos hc a admiração do universo. 

Neste momento, em que a vontade nacional he manifes
tada com tanta energia, h e q u e se ouvem as vozes da guer
r a ; a este momento, que a França está em paz com toda 
A Europa , he que exércitos estrangeiros se encaminham 
para as nossas fronteiras. Q u e pertende esta nova coali
çaõ ? A caso deseja riscar a França da lista das naçoens ? 
Quererá pôr era escravidão 28 milhoens de Francezes ? 
Naõ se lembra que a primeira liga contribuio para o nosso 
engrandecimento e gloria ? U m cento de brilhantes vicio 
rias faz lembrar ao povo, que uma naçaÕ livre, capitaneada 
por um homem grande he invencível. 

Todo Francez hc soldado, quando a liberdade e honra 
nacional estaõ em perigo. 

Os contractos, em que fomos forçados a entrar, estaõ des
truídos pela fugida dos Bourbons do território Francez, 
j/ela sua appellaçaõ para as armas estrangeiras, e pelos 
unanimes desejos da naçaõ, que , reassumindo o livre exer
cicio de seos direitos, ha desapprovado solemnernente tudo 
quanto se tera feito sem sua par t ic ipação. 

A naçaÕ Franceza naõ pode receber leys de estrangeiros ; 
os que tem ido mendigar ura soccorro parr ic ida , em breve 
acharão que o desprezo e a infâmia seguem seos passos; e 
que so podem lavar-se do opprobrio tornando a entrar em 
nossas fileiras. 

Porem nova carreira de gloria se abre ao exercito ; a 
historia consagrará a memória dos feitos militares, que haõ 
(ie derramar esplendor sobre os defensores da pátria e da 
honra nacional. Nossos inimigos, diz-se, que saõ nu
merosos; porem, que he isso para nos? Será por isso a 
nossa victoria mais famosa, e a sua derrota mais con-
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spicua. A contenda, nem he superior ao gemo de Napo
leaõ, nem acima das nossas forças. 

N a õ vemos nos quinhentos suberbos batalhoens de guar
das nacionaes, formados como se fôra por encanto, que 

j á tein tem vindo dobrar nossas fileiras, para defenderem 
nossas praças, e terem quinhão na gloria do exercito? 
Esta he a expressão de um povo generoso; que poder nen
hum poderá vencer, e que a posteridade admirará . As 
armas! 

O signal tardará a dar - se ; esteja cada um no seo posto; 
dos numerosos inimigos alcançarão nossas phalangcs novo 
esplendor. So ldados! Napoleaõ guia nossos passos; nos 
combatemos pela independência do nosso bello paiz ; so
mos invencíveis. 

O Marechal do Império, Major-general. 

D U Q U E DE D A L M A C I A . 

Paris, 1 de J u n h o , de 1815. 

Ordem geral ao Exercilo. 

Avisnes, 14 de J u n h o , J815. 
Soldados ! Hoje hc o annivcrsario da batalha de Ma-

rengo, e de Fr iedland, qne duas vezes decidio o destino 
tia Europa . Entaõ , assim como depois de Austerlitz, c 

depois de W a g r a m fomos demasiado generosos ! Nos 
acreditamos nas protestaçoens, e nos juramentos dos Prín
cipes, que deixamos cm seus thronos ! Agora, porém., 
colligados entre si, destruiriam a independência dos mais 
sagrados direitos da França. Elles (em começado a mais 
injusta das aggressocns. Marchemos pois a seu encontro. 
N a õ saõ elles e somos nós os mesmos homens? 

Soldados ! E m Jena , contra estes mesmos Prussianos, 
açora taõ arrogantes, vós ereis um contra tres, e em Mont-
mirail um contra seis! 

Aquelles d'enlie vós, que foram prisioneiros cm íngia-
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terra, vos descreverão as prisoens em navios, e as horro
rosas misérias, que soffrêram ! 

Os Saxonios, os Belgas, os Hanoverianos, os soldados 
da Confederação do Rheno, lamentam ser obrigados a 
prestar as suas armas á causa de Principes, inimigos da 
justiça e dos direitos de todas as naçoens ; elles sabem que 
esta liga he insaciável. Depois de ter devorado doze mi
lhoens de Polacos, doze milhoens de Italianos, um milhaõ 
de Saxonios, seis milhoens de Belgas, deve devorar os 
estudos da segunda classe da Alemanha. 

Loucos ! Um momento de prosperidade os cegou. A 
oppressaõ e humilhação do povo Francez estaõ alem do 
seu poder. Se elles entram na França, aqui acharão o 
seu túmulo. 

Soldados! Temos marchas forçadas a fazer, batalhas a 
pelejar, perigos a encontrar; porém, com a firmeza, a 
victoria he nossa ; os direitos, a honra, a felicidade do 
paiz seraõ reconquistados. 

Para cada Francez, que tem um coração, he chegado o 
momento de vencer ou morrer. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 

Verdadeira copia, 
O Marechal Duque de DALMACIA, Maj -gen. 

Charleroy, 15 de Junho. 

ORDEM DO E X E R C I T O . 

Quartel Imperial de Beaumont. 
O Io. corpo, commandado pelo General d'Erlon, estava 

era Sobre, sobre o Sambre. O 2°. corpo, commandado 
pelo General Reille, em Ham-sur-Heure. O 3o . corpo, 
commandado pelo General Vandamme, na direita de 
Beaumont. O 4o. corpo, commandado pelo General 
Gerard, tinha chegado a Phillipeville. 

Aos 15, pelas 3 da manhaã, o General Reille atacou o 
V O L . X I V . No. 85. .5 N 
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inimigo, e avançou para Marchiones-au-pont. Houve 
varias acçoens, em que a sua cavallaria passou á espada 
um batalhão Prussiano, e tomou 300 prisioneiros. 

O General Pajol entrou em Charleroy ao meio dia. Os 
sapadores e mineiros da guarda estsivam na avançadi 
para concertar as pontes. Elles foram os primeiros que 
penetraram na cidade como atiradores. O General Clari, 
com o Io. de Hussares, avançou para Gosselies, na estrada 
de Bruxelas, e o General Pajol para Gilley, na estrada 
de Namur. As 3 da tarde o General Vandamme desem
bocou com o seu corpo sobre Gilly. O Marechal Grouchy 
chegou cora a cavalleria do General Excelmans. 

O inimigo occupava a esquerda da posição de Fleurus, 
ás 5 da tarde o Imperador ordenou um ataque. A posi
ção foi flanqueada, e tomada. Quatro esquadroens das 
guardas, commandados pelo General Letort, Ajudante-de-
Campo do Imperador, romperam os quadrados ; o 26, 27, 
e 28 regimentos Prussianos foram derrotados. O nosso 
esquadrão passou á espada de 400 a 500 homens, c tomou 
150 prisioneiros. 

Durante este tempo o General Reille passou em Mar-
chienes-au-pont, a fim de avançar para Gosselies, com as 
divisoens do Principe Jeronimo, e General Bachilu, 
atacou o inimigo, tomou-lhe 250 prisioneiros, e o perse-
guio pela estrada de Bruxelas. Assim ficamos senhores 
de toda a posição de Fleurus. As 8 da tarde o Imperador 
tornou a entrar no seu quartel-general em Fleurus. 

Este dia custou ao inimigo 5 peças d'artilheria e 2.000 
homens, 1.000 dos quaes estaõ prisioneiros. A nossa 
perca he de 10 homens mortos, c 80 feridos ; a maior parte 
pertence aos esquadroens das guardas, que fizeram as 
cargas, c a 3 esquadroens do 20 de dragoens, que também 
carregou um quadrado, com grande intrepidez. A nossa 
perca, ainda que pequena no total, foi sensivelmente sen
tida pelo Imperador, pela perigosa ferida que recebeo <•** 
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General Letort, seu ajudante-de-campo, carregando á 
frente dos esquadroens. He ura official da maior distine
çaõ ; foi íèrido por uma bala na parte inferior do ventre, 
porém os cirurgioens daõ esperanças de que a sua ferida 
naõ seja mortal. 

Temos achado muitos armazéns em Charleroi. A ale
gria dos Belgas naõ se pôde descrever. Houve aldeas, 
que á vista de seus libertadores formaram danças, em toda 
a parte se viam movimentos, que procediam do coração. 
Seraõ inseridos os nomes dos officiaes e soldados, que se 
distinguiram, na participação do Major-general do Estado-
maior. 

O Imperador deo o commando da esquerda ao Principe 
de Moskwa, que, pela tarde, tinha o seu qnartel-general 
em Quatre-Cbemins, na estrada de Bruxelas. O Duque 
de Treviso, a quem o Imperador deo o commando das 
guardas novas, ficou em Beaumont, doente de rheuma-
tismo, que o obrigou a estar de cama. 

O 4o. corpo, commandado pelo General Gerrard, che
gou esta noite a Chatelet. O General Gerrard participa, 
que o Tenente-generel Bourmont, Coronel Clouet, e chefe 
de esquadrão Villoutreys se passaram para o inimigo. 
Um Tenente do 11 de Caçadores também fugio. 

O Major-general ordenou, que estes desertores fossem 
immediatamente sentenciados, segundo as leys. Seria 
impossível descrever o bom espirito e ardor do exercito. 
Olha elle para a deserção deste pequeno numero de trai
dores, que assim tiraram a mascara, como um feliz acon
tecimento. 

Carta do Major-general ao Ministro da Guerra. 

Fleurus, 17 de Junho, 1815. 
Senhor Marechal! Anunciei hontem, do campo de 

batalha de Ligny, a S. A. Imperial o Principe Jaze, a 
assignalada victoria, que o Imperador tinha ganhado. 

5 N 2 
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Vottei para aqui com Sua Magestade ás 11 horas dt» 
noite, e foi necessário passar toda a noite, tendo cuidado 
dos feridos. O Imperador tornou a montar o seu cavallo, 
para levar adiante o bom successo do batalha de Ligny 
I-Vlejou-se com fúria, e o maior enthusiasmo da parte das. 
tropas. Nós éramos um para tres. 

A's 8 horas da noite o Imperador marchou com as suas 
guardas; seis batalhoens das guardas antigas, os dragoens, 
e granadeiros de cavallo, e os couraceiros do General 
Delort, desembocaram por Ligny, e executaram uma 
carga com a linha separada do inimigo. Wellington e 
Blucher se salvaram com difficuldade : o effeito foi thea-
tral. Em um instante cessou o fogo, e o inimigo foi der
rotado em todas as direcçoens. Temos ja tomado vários 
milhares de prisioneiros, e 40 peças d'artilheria. O 6°. 
e Io. corpo naõ entraram em acçao. A ala esquerda 
pelejou contra o exercito Inglez, e tomou-lhe artilheria e 
estandartes. 

A' noite vos darei mais particularidades ; a cada in
stante se annunciam prisioneiros. A nossa perda naÕ 
parece enorme: visto que, sem a oceultar, naÕ calculo em 
mais de 3.000 homens. 

(Assignado) Duque de DALMACIA, Maj.-gen. 

Verdadeira copia, 
Principe de E C K M U H L , Min. da Guerra. 

Noticias officiaes do Exercito.—Batalha de Fleurus. 

Na manhaã de 16 o exercito occupou as seguintes posi
çoens :—a ala esquerda, commandada pelo Marechal 
Duque de Elchingen, e consistindo do Io. c 2o. corpo de 
infanteria, e 2o. de cavallaria, occupava as posiçoens de 
Frasne*. A ala direita, commandada pelo Marechal 
Grouchy, e composta do 3o . e 4o. corpo de infanteria, e 
3'. corpo de cavallaria, occupava as alturas Da retaguarda 
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de Fleurus. O quartel-general do Imperador estava em 
Charleroi, com as guardas Imperiaes, e o G°. corpo. 

A ala esquerda teve ordem da marchar para Quatre 
Brás, e a direita para Sombref. O Imperador avançou 
para Fleurus com a sua reserva. 

As columnas do Marechal Grouchy, logo que entraram 
em marcha, teodo passado Fleurus, perceberam o exercito 
inimigo, commandado pelo Marechal Blucher, oecupando 
com a sua esquerda o outeiro do moinho de Bussy, na 
aldea de Sombref, e estendendo a sua cavallaria a grande 
distancia, para diante pela estrada de Namur. A sua 
direita estava em S. Amand, e occupava aquella extença 
aldea com grande força, tendo diante de si uma barroca, 
«pie formava a sua posiçiõ. 

O Imperador reconheceo a força da posição do inimigo, 
e resolveo atacallo immediatamente : foi necessário mudar 
•i frente, marchando a direita em avançada, e fazendo 
Fleurus centro de movimento. O General Vandamme 
marchou para S. Amand, o General Gerrard para Ligny, 
e o Marechal Grouchy para Sombref. A 4 \ divisão do 
2o. corpo, commandado pelo-General Girard, marchou 
<m reserva por de traz do corpo do General Vandamme. 
As guardas se formaram sobre os outeiros de Fleurus, 
assim como os Couraceiros do General Milhaud. 

As 3 da tarde se completaram estas disposiçoens. A 
divisão do General Lefol, formando parte do corpo do 
General Vandamme, foi a primeira que entrou em com
bate, e se apossou de S. Amand d'onde expulsou o ini
migo á ponta da bayoneta, conservou o seu terreno, 
durante toda a acçaõ, no cemitério e terre de S. Amand ; 
porém aquella aldea, que hc mui extensa, foi o theatro de 
vários combates durante a noite : todo o corpo do General 
Vandamme entrou ali em combate, e o inimigo pelejou 
com grandes forças. 

O General Gerrard postado como em reserva do corpo 
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do General Vandamme, flanqueou a aldea pela direita, e 
pelejou com o seu valor custumado. As respectivas 
forças de ambas as partes foram supportadas por 50 peças 
d'artilheria, cada uma. 

Na direita, o General Girrard entrou em acçaõ com o 
4a. corpo na aldea de Ligny, que foi tomada e retomada 
varias vezes. 

O Marechal Grouchy, no extremo da direita,e o Gene
ral Pajol, combateram na aldea de Sombref. O inimigo 
mostron de 80 a 90 mil homens, e grande numero de peças 
d'artilberia. A's 7 horas estávamos senhores de todas as 
aldeas situadas na margem da barroca, que cubria a po
sição do inimigo ; porém elle ainda occupava com todas 
as suas massas o outeiro do moinho de Bussy. 

O Imperador avançou com a sua guarda para a aldea 
de Ligny ; o General Girard ordenou ao General Pecheux 
que desembocasse com os restos da reserva, estando quasi 
todas as tropas pelejando naquella aldea. Oito bata
lhoens das guardas desembocaram com as bayonetas cala
das, e por trás delles quatro esquadroens das guardas, os 
couraceiros do General Delort, os do General Milhaud, e 
os granadeiros das guardas de cavallo. A guarda antiga 
atacou á bayoneta as columnas do inimigo, que estavam 
nos outeiros de Bussy, e em um instante cubriram de 
mortos o campo de batalha. O esquadrão das guardas 
atacou e rompeo um quadrado, e os couraceiros repulsa
ram o inimigo em todas as direcçoens. As 9 horas e 
meia tínhamos tomado 40 peças d'artilheria, varias car
ruagens, bandeiras, e prisioneiros, e o inimigo buscou a 
sua salvação em uma precipitada retirada. A's dez horas 
estava concluída a batalha, e nos achamos senhores do 
campo de batalha. 

O General Lulzov** partidário, foi feito prisioneiro. Os 
prisioneiros nos asseguram, que o Feld-marechal Blucher 
foi ferido. A flor do exercito Prussiano ficou destruída 
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nesta batalha, a sua perda naô pôde ser menos de 15.000 
homens. A nossa foi de 3.000 mortos e feridos. 

N a esquerda, o Marechal Ney t inha marchado para 
Quatre Brás com uma divisão, que cortou inteiramente 
uma divisão Ingleza postada ali ; porém sendo atacado 
pelo Principe de Orange com 25.000 homens, parte In
glezes, parte Hanoverianos ao soldo de Inglaterra, se re
tirou para a sua posição em Frasnes. Aqui houve uma 
multiplicidade de combates, o inimigo trabalhou obstina
damente para a forçar, porém em vaõ. O Duque de El-
chingen esperou pelo Io . corpo, que naõ chegou senaõ á 
noi te; e limitou-se a manter a sua posição. Em um 
quadrado, atacado pelo 8 o . regimento de couraceiros, 
cahiram em nossas maõs as bandeiras do regimento 69 de 
infanteria Ingleza. O Duque de Brunswick foi morto. 
O Principe de Orange ficou ferido. Asseguram-nos, que 
o inimigo tivera muitos generaes e personagens de nota 
mortos ou feridos, nos avaluamos a perda dos Inglezes de 
4 a 5 mil homens ; a nossa, nesta parte , foi inconsideravel, 
chega a 4 .000 mortos e feridos. O combate acabou com 
a chegada da noite. Lord Wel l ington entaõ evacuou 
Quatre Brás, e partio para Genape. 

N a manhaã de 17, o Imperador foi para Quatre Brás, 
d'onde marchou para atacar o exercito Ing lez ; expul
sou-o até a entrada do bosque de Soignes, com a ala 
esquerda e a reserva. A ala direita avançou por Som
bref, em seguimento do Feld-marechal Blucher, atf-
War rc s , aonde elle pareceo que queria tomar tinia posi
ção. A's 10 horas da noite, o exercito Inglez occupava 
Mount St. Jean com o seu centro, e estava postado diante 
do bosque de Soignes : seriam necessárias tres horas para 
o atacar ; fomos portanto obrigados a ditlerir o ntaqne ale 
o dia seguinte. O quartel-general do Imperador se esta
beleceo na granja de Caillon, juncto a Planchenot. A 
chuva caia em torrentes. Assim aos 1C a ala i-s-qucida. ;* 
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direita, e a reserva estiveram igualmente em peleja, na 
distancia de cousa de duas léguas. 

Batalha de Mount St. Jean. 

As 9 da manhaã, tendo a chuva cessado alguma cousa, 
se poz em marcha o Io. corpo, e se postou na estrada de 
Bruxellas, em frente da aldea de Mount St. Jean, que 
parecia ser o centro da posição do inimigo. O 2°. corpo 
inclinou a sua direita para a estrada de Bruxellas, e a sua 
esquerda juncto a um pequeno bosque, a tiro de canhaõ 
do exercito Inglez. Os couraceiros estavam por detraz 
em reserva, e as guardas em reserva sobre os outeiros. O 
6o. corpo, cora a cavallaria do General d'Aumont, de
baixo das ordens do Conde Lobau, era destinada a mar
char para a retaguarda da nossa direita, c oppor-se a um 
corpo Prussiano, que parecia ter escapado ao Marechal 
Grouchy, e intentar cair sobre o nosso flanco direito : 
intenção que se nos tinha feito saber pelas nossas partici
paçoens, e por uma carta de um general Prussiano, que 
incluía a ordem de batalha, e que foi tomado pelas nossas 
tropas ligeiras. 

As tropas estavam cheias de ardor. Avaluamos a força 
dos Inglezes em 80.000 homens. Supposemos que os 
corpos Prussianos, que estavam em linha para a direita 
conteriam 15.000 homens. A força do inimigo entaõ 
montava a 90.000 homens; a nossa éra menos numerosa. 

Pelo meio dia, tendo-se concluído os preparativos, o 
Principe Jeronimo, commandando uma divisão do 2°. 
corpo, e destinado a formar a extremidade da esquerda, 
avançou contra o bosque, de que o inimigo occupava 
parte. Principiou a canhonada. O inimigo supportou 
com 30 peças d'artilheria, as tropas que tinha mandado a 
occupar o bosque. Da nossa parte fizemos também dis
posiçoens com a artilheria. A uma hora o Principe 
Jeronimo estava senhor de todo o bosque, e todo o excr-
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cito Inglez retrocedeo para detrás da cortina. Entaõ o 
Conde de Erlon atacou a aldea de Mount S. Jean, e sus
tentou o seu ataque com 80 peças de artilheria, que devera 
ter causado grande perda ao exercito Inglez. Todos os 
esforços se dirigiram para o outeiro. Uma brigada da 1". 
divisão do conde Erlon tomou aldea de Mount St. Jean ; 
a 2a. brigada foi carregada por um corpo de cavallaria In
gleza, que lhe causou grande perda. Ao mesmo momento 
uma divisão de cavallaria Ingleza carregou a bateria do 
Conde Erlon pela sua direita, e desorganizou varias pe
ças; poremos couraceiros do Gen. Milhaud carregaram 
aquella divisão, tres regimentos da qual fôram cortados, 
ou derrotados. 

Eram tres horas da tarde ; quando o Imperador man
dou avançar a guarda, para a postar na planicie, sobre o 
terreno, que tinha oecupado o Io . corpo, ao principio da 
batalha; estando este corpo ja em avançada. A divisão 
Prussiana, cujo movimento se tinha previsto, se atacou 
entaõ com as tropas do conde Lobau, espalhando o seu 
fogo por todo o nosso flanco direito. Convinha, antes de 
emprehender outra alguma cousa, esperar pelo resultado 
deste ittaque ; por isso todos os meios de reserva estavam 
promptos para soecorrer o conde Lobau, e derrotar o cor
po Prussiano, quando elle tivesse avançado. Feito isto in
tentava o Imperador dirigir um ataque contra a aldea de 
Mount S. Jean, aonde esperava um decisivo bom successo: 
porém por um movimento de impaciência, taõ freqüente 
nos nossos annaes militares, e que tantas vezes nos tem sido 
fatal; tendo a cavallaria da reserva percebido o movi
mento retrogrado, que os Inglezes fizeram para se abrigar 
das nossas baterias, de que tinham soffrido muito, cubri-
rara os outeiros de Mount St. Jean, e carregaram a infan
teria. Este movimento, que sendo feito a tempo, e sup-
portado pelas reservas, teria decidido a jornada, feito soli-
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tartamente, e antes que se terminassem os negócios da di
reita, veio a ser fatal. 

Naó tendo meios de o contraraandar, mostrou o inimigo 
muitas massas de cavallaria e infanteria, e pelejando as 
nossas duas divisoens de couraceiros, toda a nossa caval
laria correo ao mesmo tempo para sustentar os seus cama
radas. Ali, por tres ou quatro horas se deram varias car
gas, o qae nos habilitou a penetrar vários quadrados, e a 
tomar seis bandeiras da infanteria ligeira, vantagem esta 
mui desproporcíouada â perda, que a nossa cavallaria ex
perimentou pelo fogo de metralha e de espingarda. Era 
impossível dispor das nossas reservas de infanteria, até que 
tivéssemos repulsado o ataque de flanco dos Prussianos. 
Este ataque sempre se prolongava perpendicularmente so
bre o nosso flanco direito. O Imperador mandou para ali 
o Gen. Duhesne, com as guardas novas, e varias baterias 
de reserva. O inimigo foi conservado em respeito, repul
sado, c retirou-se. Elle tinha exhaurido as suas forças, e 
nós nao tínhamos nada mais a temer. Este éra o momento 
indicado para o ataque no centro do inimigo. Como os 
Couraceiros soffrêram muito pelo fogo de metralha, nos 
mandamos 4 batalhoens das guardas para proteger os con. 
racelros, conservar a posição, e se fosse possivel, desem
baraçar, e puchar para traz para a planicie parte da nossa 
cavallaria. 

Mandaram-se outros dous batalhoens para se conserva
rem cm reserva (en potence) no extremo da esquerda da 
esquerda da divisão, que manobrava nos nossos flancos, a 
fim de naõ termos inquietação por aquella parte-—o resto foi 
disposto em reserva, parte para occupar en potence a re
taguarda de Mount St. Jean, e parte nos outeiros, na reta
guarda do campo de batalha, que formava a nossa posi
ção de retirada. 

Neste estado de cousas estava ganhada a batalha; DÓS 
oecupavamos todas as posiçoens, que o inimigo tinha oc-
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cupado no principio da batalha; a nossa cavallaria tendo 
sido demasiado cedoemal empregada, naõnospodiadeixar 
esperança de bom successo; porém o marechal Grouchy, 
sabendo do movimento do corpo Prussiano, marchou para 
a retaguarda daquelle corpo, o que nos segurou um assig-
nalado bom successo para o dia seguinte. Depois de oito 
horas de fogo e cargas de infanteria c cavallaria, todo o 
exercitovio, com alegria, ganhada a batalha, e o campo da 
peleja em nosso poder. 

As 8 horas e meia, os quatro batalhoens das guardas 
médias, que tinham sido mandados para os outeiros da 
outra parte de Mont St. Jean, a fim de suppottarcm os 
couraceiros, sendo muito incommodados pelo fogo de me
tralha, trabalharam por tomar as baterias á bayoneta. No 
fim do dia, uma carga dirigida contra o seu flanco por 
vários esquadroens Inglezes os poz em derrota. Os fugi
tivos tornaram a passar a barroca. Vários regimentos, 
que estavam próximos, vendo em confusão algumas das 
tropas que pertenciam âs Guardas, suppozéram que eram 
as Guardas antigas, e por conseqüência se puzéram em 
confuzaõ. De toda a parte se ouviam gritos de tudo está 
perdido, as Guardas foram repulsadas. Os soldados até 
dizem que, em muitos pontos, pessoasdesaffectas gritaram, 
salve-se quem puder ! Seja isto como for, o terror pânico 
se espalhou de uma vez por todo o campo de batalha, e 
elles se lançaram na maior desordem sobre alinha de com
municaçaõ: soldados, canhoneiros, carretoens, tudo aper
tou contra este ponto; as Guardas antigas, que estavam 
em reserva, foram infestadas do mesmo terror, e seguiram 
o resto. 

Em um instante todo o exercito naõ foi mais do que 
uma massa de confusão; todos os soldados de todas as ar
mas estavam mixturados em desordem, e éra impossível 
tornar a formar um só corpo. O inimigo, que percebeo 
esta espantosa confusão, atacou immediatamente com a sua 
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cavallaria, e augmentou a desordem ; tal foi a confusão, 
devida a chegar a noite, que foi impossível formar as tro
pas, e notar-lhes o seu erro. Assim uraa batalha acabada, 
um dia de manobras falsas remediadas, o maior successo as
segurado para o dia seguinte, tudo foi perdido por ura mo
mento de terror pannico. Até os esquadroens de serviço, 
formados ao lado do Imperador, foram derrotados e desor
ganizados por estas tumultuosas ondas, e naÕ se podia fa
zer nada mais do que seguir a torrente. Os parques de 
reserva, a bagagem, que naõ tinha tornado a passar o Sam-
bre, em uma palavra, ludo quanto estava no campo de ba
talha ficou em poder do inimigo. Era impossível esperar 
pelas tropas da nossa direita; todos sabem, o que he o 
mais valoroso exercito do mundo, sendo assim mixturado, 
e posto em confusão, e quando ja naõ existe a sua organi
zação. 

O Imperador atravessou o Sambre em Charleroy, ás 5 
horas na manhaã de 19. Phillipevillc e Avesnes tem 
sido dadas como pontos de rcuniaô. O Principe Jero
nimo, General Morand, e outros generaes ja tem ali tor
nado a ajunctar parte do exercito. O Mareehal Grouchy 
com o corpo da direita, se está movendo para o Sambre 
inferior. 

A perda do inimigo deve ter sido muito grande, se 
julgarmos pelo numero de estandartes que lhe tomamos, e 
pelos movimentos retrógrados, que elle fez ;—a nossa naõ 
se pôde calcular até que se tenham tornado a ajunctar as 
tropas. Antes de começar a desordem, tínhamos ja expe
rimentado grande perda, particularmente na nossa caval
laria, taõ fatalmente, posto que taõ valorosamente empe
nhada na acçaõ. Naõ obstante estas perdas, esta valorosa 
cavallaria conservou constantemente a posição, que tinha 
tomado aos Inglezes; e somente a abandonou, quando o 
lumurto e a desordem do campo de batalha, a obrigou a 
isso. No meio da noite, e com todos os obstáculos que 
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obstruíam a sua marcha, naõ pôde conservar a sua otga-
mzaçaõ. 

A artilheira, como de custume, cubrio-se de gloria. 
As carruagens pertencentes ao quartel general ficaram na 
sua posição ordinária; naõ se julgou necessário nenhum 
movimento rctrogado. No decurso da noite ellas caíram 
nas maõs do inimigo. 

Tal foi o êxito da batalha de Mount St. Jeau, gloriosa 
para as armas Francezas, c cora tudo taõ fatal! 

INGLATERRA. 

Exercito Alliado, nos Paizes Baixos. 
Officio do Duque de Wellington, datado de 

Waterloo, 19 de Junho. 
M Y LORD !—Havendo Buonaparte reunido os corpo» 

2% 3o , 4o, e C° do exercito Francez, as Guardas Impe
riaes, e quasi toda a cavallaria nas margens do Sambre, 
e entre aquelle rio e o Meuse, entre o dia 10 e 13, avan-
ço« no dia 16, sendo já manhaã ciará, atacou os postos 
Prussianos de Thuin e Lobez, sobre o Sambre. 

Eu naõ soube destes acontecimentos senaõ na tarde do 
dia 15, e immediatamente mandei ás tropas que se prepa
rassem para marchar; e ao depois que marchassem sobre 
a esquerda, quando por outras vias tive noticia de que o 
ataque real era a marcha do inimigo sobre Charleroy. 

O inimigo naquelle dia arrojou os Prussianos dos pos
tos do Sambre; e o General Zeiten, que commandava os 
corpos que tinham estado era Charleroy, retirou-se sobre 
Fleurus: e o Marechal Principe Blucher concentrou o 
exercito Prussiano sobre Sombref, retendo as aldeas, em 
frente da sua posição, de St. Amand e Ligny. 

O inimigo continuou a sua marcha ao tongo da estrada 
de Charleroy a Bruxellas, e na mesma tarde, do dia 15, 
atacou uma brigada do exercito dos Paizes Baixos, com-
maiidada pelo Príncipe de Weimai, postada em Frasne, 
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e forçou-a a recuar para a casa de-quinta que está na dicía 
estrada, a que chamam les Quatre Brás. 

O Principe de Orange reforçou hmnedlatamente 
aquella Brigada com outra da mesma divisão, de
baixo do commando do General Perponchcr, e pela 
manhaã cedo tornou a ganhar parte do campo que tinha 
perdido, a ponto de ter o commando da communicaçaõ, 
que vai de Nivelles a Bruxellas, com a posição do Ma
rechal Blucher. 

N o meio tempo havia eu mandado marchar toda a 
rainha força sobre Quatre Brás, e a 5* divisão, de
baixo do commando do Tenente-General Sir Thomas Pic-
ton, chegou lá pela volta das duas e meia da tarde, se
guida pelo corpo de tropas commandado pelo Duque 
de Brunswick, e, ao depois, pelo contingente de Nassau. 
A este tempo commecou o inimigo um ataque contra o 
Principe Blucher, com toda a sua força, á excepçaõ do 
l*e 2o corpo, e de um corpo de cavallaria, debaixo do 
commando do General Kellerraan, com que atacou o nos
so posto era Les Quatre Brás. 

O exercito Prussiano manteve a sua posição com sua 
acostumada valentia e perseverança, contra grande des 
igualdade de numero, porquanto, o 4" corpo do seo exer
cito, debaixo do commando do General Bulow, naõ se 
lhe tinha reunido, e eu naõ podia ajudallo como desa-jar-*-, 
por me ver também atacado, e as tropas, principnlmeit; 
a cavallaria, que tinham para vir de muito longe, rnõ 
haviam chegado. 

Nos também sustentámos a nossa posição, e completa
mente desfizemos©repellimos todos os esforços do inimigo ; 
atacou-nos umas vezes após outras com um grande corpo 
de infanteria e cavallaria, apoiado por muita e poderosa 
artilheria ; fez vários ataques com a cavallaria sobre a 
nos» infanteria, porem todos foram rcpeHidos com a 
maior firmeza. Nesta acçaõ distinguio-se muito S. A. R. 
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o Principe de Orange, o Duque de Brunswick, o Te
nente-General Sir Thomas Picton, o Major-General Sir 
James Kempt, e Sir Denis Pack, que nella estiveram em
penhados desde o principio, como também o Tenente-
General Baraõ Alter, o Major-General Sir C. Halket, os 
Tenentes-Gencrals Maitlaud e Byng, que chegaram sue
cessivamente. As tropas da 51 divisão, e as do corpo de 
Brunswick estiveram travadas por muito tempo em áspero 
combate, e houveram-se com o maior valor. Devo fazer 
mençaõ particular dos regiments 28, 42, 79, e 92, e do 
batalhão de Hanoverianos. 

A nossa perda foi grande, como V. S. poderá ver da 
lista inclusa, e tenho para lamentar, particularmente, 
S. A. S. o Duque de Brunswick, que ca hio pelejando 
valorosamente á testa de suas tropas-

Naõ obstante haver o Marechal Blucher mantido a sua 
posição era Sambref, todavia se seutio mui enfraquecido, 
pela rudeza do combate em que estivera empenhado, e 
como naõ era chegado o 4o empo, assentou em recuar, 
e concentrai o seo exercito juncto ao Wavre ; e partio na
quella noite, terminada a acçaõ. 

Este movimento do Marechal íez necessário outro corre
spondente da minha parle ; e retu ei-rae dos Quatre Brás 
para Genappe ; e dali para Waterloo na manhaã seguinte, 
do dia 17, ás 10 horas. 

O inimigo naÕ fez esforço para perseguir o Marechal 
Elucber. Pelo contrario, uma patrulha que mandei a 
Sambref pela manhaã, achou tudo socegado, e as videttas 
inimigas se retiraram como a patrulha avançava. Tam 
pouco intentou o inimigo incomraodar a nossa retirada, 
bem que feita no meio do dia, a excepçaõ de seguir, com 
um grande corpo de cavallaria, destacado da sua direita, a 
cavallaria do Conde Uxbridge. 

Isto deo a Lord Uxbridge occasiaõ de o atacar com o 
regimento Io das Guardas de Corpo, ao desfilar o inimigo 
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da aldea de Genappe ; em a qual occasiaõ declarou S. S. 
estar satisfeito com o modo por que se comportou aquehV 
regimento. 

Aposição que tomei em frente de Waterloo, atrevessava 
as estradas reaes, que partem de Charleroy e Nivelle, e 
tinha a direita descahida para traz, para uma torente 
juncto a Marke Braine, a qual foi occupada ; e a esquer
da se a longava para um alto, por cima do logar de Ter 
Ia Haye, o qual também foi occupado. 

Em frente do centro da direita, juncto a estrada de Ni
velle, occupámos a casa e jardim de Hougoumont, que 
cobria a retirada daquelle flanco ; e em frente do centro 
da esquerda, occupámos a quinta de La Hay-Sainte. 
Pela esquerda communicavamos com o Principe Mare
chal Blucher, em Wavre, a travez de Ohaim ; e o mare
chal havia-me promettido ajudar-me, no caso de sermos 
atacados, com um ou mais corpos, segundo fosse necc»-
sario. 

O inimigo ajunctou o seo exercito, á excepçaõ do 3 o . 
corpo, que fora mandado observar o Marechal Blucher, 
sobre uma fieira de outeiros em frente da nossa posição, 
no decurso da noite do dia 17, e hontem pela manhaã ; e 
pela volta das 10 horas commecou um furioso ataque con
tra o nosso posto em Hougoumont. Tinha eu occupado 
aquelle posto com um destacamento da brigada das guar
das do General Byng, a qual estava postada por de traz ; 
e esteve por algum tempo debaixo do commando do 
Tenente-coronel Macdonel, e, ao depois, do Coronel 
Home; e tenho o gosto de poder dizer, que foi susten
tado durante todo o dia com a maior bisarria por estas 
valorosas tropas, apezar dos repetidos esforços, que o ini
migo fez, com grandes corpos, para delle se apoderar. 

Este ataque sobre a direita do nosso centro foi acom
panhado por uma canhoada mui forte sobre toda a nossa 
linha, que era destinada para apoiar os repetidos ataquaes 
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de cavallaria e infantaria, ás ve?es de mixtura, outras 
vezes separados, que contra ella se fizeram. Em um 
destes tomou o inimigo a casa-de-quinta de La Haye-
Sainte, pelo destacamento do batalhão de infanteria ligeira 
da legiaõ q u e a occupava ter gastado todas as suas 
muniçoens, e occupar o inimigo a única communicaçaõ 
q u e havia com elle. 

Repetidas vezes atacou o inimigo a nossa infanteria com 
a sua cavallaria; mas estes ataques foram sempre mal 
suecedidos, e offerecêram á nossa cavallaria opportunidade 
para atacar , em um dos quaes se distinguio muitíssimo a 
brigada de Lord E . So-wersot, que se compunha das guar
das de corpo, das guardas reaes de cavallo, e do regimento 
1°. de dragoens das guardas *, e o mesmo foi a brigada do 
Major-general Sir W . Ponsonby, que tomou muitos pri
sioneiros e uma águia . 

Estes ataques foram suecessivos a te a volta das sette 

horas da tarde, quando o inimigo fez um esforço deses

perado coui a cavallaria e infanterai, apoiadas pelo fogo 

da artilheria, para romper o centro da nossa esquerda, 

juncto á quinta de La Haye Sainte, o qual foi rechaçado 

depois de uma cruenta profia ; e como eu observasse que 

as tropas se retiravam deste ataque em grande confusão, e 

que a marcha do corpo do General Bulow por Euscher-

inont sobre Plancbetiorte e La Belle Alliance, tinha com-

iueçado a fazer effeito, e como j á mesmo eu via o fogo 

da sua artilheria, e o Marechal Principe Blucher se tinha 

reunido em pessoa, com um corpo do seo exercito á es

querda da nossa linha por Oha im, determinei atacar o 

inimigo, e immediatamente fiz avançar toda a linha de 

infanteria, apoiada pela cavallaria e artilheria. 

O ataque foi bem succedido em todos os pontos ; o 

inimigo foi arrojado da sua posição sobre os outeiros, e 

fugio na maior confusão, deixando a t raz , até aonde posso 

ju lgar , 150 peças de canhaõ, com sua munição, que cahi-
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ram em nossas maõs. Continuei a seguillo até muito 

depois de escurecer, e descontinuei somente em razaõ do 

cansaço das nossas tropas, que haviam estado em acçaõ 

doze horas successivas, e porque me achei na mesma 

estrada com o Marechal Blucher, qne me assegurou da 

tençaõ em que estava de seguir o inimigo toda a noite. 

Esta manhaã me mandou dizer que em Genappe tinha 

tomado 60 peças de canhaõ, pertencentes á guarda impe

rial, e vários carros, bagagens, &c. pertencentes a Bona

parte. 

Proponho-me a marchar esta manhaã sobre Nivelles. e 

naó descontinuar as minhas operaçoens. 

Bem considerará V. S. que nem acçaõ tam violenta. 

nem vantagens taes, podiam ser ganhadas, sem grande 

perda ; e muito sinto accrescentar que a nossa foi immensa. 

N o Tenente-general Sir Thomas Picton soffreo S. M. a 

perda de um official que amiudadas vezes se distinguio 

no seo serviço; e cahio mortalmente ferido, quando ia 

conduzindo gloriosamente a sua divisão a um ataque de 

bayonetta, que foi o que desbaratou o ataque mais vivo 

que o inimigo fez contra a nossa posição. 

O Conde de Uxbr idge , depois de haver escapado feliz

mente em todo este dia tam cheio de perigos, recebeo 

uma ferida quasi do ultimo tiro, a qual, receio que por 

algum tempo haja de privar S. M. dos seos serviços. 

S. A. R. o Principe de Orange distinguio-se pelo seo 

valor e comportamento, até que foi ferido em um hombro 

por uma baila de espingarda, o que o obrigou a sahir do 

campo. 

Da-me a maior satisfacçaõ assegurar a V . S. que em 

nenhuma occasiaõ o exercito se portou melhor. A divi

são das guardas, debaixo do commando do Tenente-gene

ral Cooke, que está gravemente ferido, do Major-general 

Maitland, e do Major-general B y n g , deo o exemplo, e foi 

seguido por todos ; e naõ ha official, nem sorte de tropas, 

que naõ se portasse bem. 
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Devo, comtudo, fazer particular mençaõ, pura a appro
vaçaõ de S. A. R . , do Tenente-general Sir H. Clinton, do 
Major-general Adam, do Tenente-general Carlos, Baraõ 
Alten, gravemente ferido ; do Major-general Sir Colin 
Halket , gravemente ferido ; do Coronel Ompteda, e do 
Coronel. Mitchell, commandante de uma brigada da 4m. 
divisão ; dos Majores-generaes Sir James Demp e Sir De
nis Pack, do Major-general Lambert, do Major-general 
Lord E . Somerset, do Major-general Sir W . Ponsonby, 
do Major-general Sir C. Grant , do Major-geeeral Conde 
Dronberg, do Major-general Sir H . Vivian, e do Major-
general Sir O Vandeleur. T a m b é m sou particularmente 
devedor ao General Lord Hill pela sua ajuda e compor
tamento, nesta, como em todas as outras occasioens ante
riores. 

As repartiçoens da artilheria e engenheria foram condu
zidas muito á minha satisfacçaõ; pelos Sir G. Wood, e 
Smyth ; e tive toda razaõ para estar satisfeito com o com
portamento do Ajudante-general Major-general Baines, 
que foi ferido, e com a do quartel-mestre-general, o Co
ronel Delancey, q u e foi morto por uma baila de canhaõ 
no meio da acçao. H e mui grande a perda deste official 
para o serviço de S. M., e para mim na premente occasiaõ. 
Devo também muito ao auxilio do Tenente-coronel Lord 
Fitzroy Somerset, que foi gravemente ferido, e dos ofH-
ciaes qne compõem o meo pessoal estado-maior, que pade
ceram muitíssimo nesta acçaõ. O Tenente-coronel o Hon. 
Sir Alexandre Gordon, que morreo de suas feridas, era offi
cial de grandes esperanças, e foi grave perda para o serviço 
de S. M. 

O General Kruse , do serviço de Nassau também se 
portou muito a meo agrado, e o mesmo foi o General T y s , 
commandante da brigada de cavallaria pezada, e o General 
Vanhope, commandante de uma brigada de infanteria do 

Rey dos Paizes Baixos. 
5 P 2 



840 Miscellanea. 

Os Generaes Pozzo di Borgo, Baraõ Vincent, Muffling, 

e Alava, estiveram no campo durante a acçaõ, e me pres

taram todo o auxilio que delles estava. O Baraõ Vincent 

está ferido, porem confio em que naõ será de per igo ; e o 

General Pozzo di Borgo recebeo uma contusão. 

Deixaria eu de fazer just iça aos meos sentimentos ou 

ao Marechal Blucher e exercito Prussiano, se naõ attri-

buisse o feliz resultado deste dificultoso dia ao cordeal 

e tempestivo succorro que delles recebi. 

A operação do General Bulow contra o flanco inimigo, 

foi a mais decisiva ; e mesmo quando eu me naõ achasse 

em estado de fazer o a taque, que produzio o resultado 

final, teria ella so obrigado o inimigo a retirar-se, se os 

seos ataques falhassem ; e s e , infelizmente, fossem bem suc-

cedidos, prevenillo-bia de tirar delles vantagem. 

Com este officio mando duas águias, tomadas pelas 

tropas nesta acçaõ, as quaes o Major Percy terá a honra 

de deitar aos pez de S. A. R. 

Peço licença para o recommendar á protecçaõ de V. S. 

Tenho a honra de ser, &c. 

(Assignado) W E L L I N G T O N . 

P . S. Depois de escrever o que vai acima, recebi uma 

parte , de que o Major-general Sir W . Ponsonby morrera, 

e, ao mesmo tempo que participo a V . S. esta noticia, 

devo accrescentar a expressão da minha pena, pela sorte 

de um official, que j á havia feito tantos illustres e impor

tantes serviços, e que era ornamento da sua profissão. 

2". P . S. -Ainda me naõ vieram as listas dos mortos e 

feridos; porem remetto inclusa uma dos officiaes mortos 

c feridos, tal qual pode fazer-se por o ra ; e sou mui feliz 

cm poder accrescentar que o Coronel Lancey naõ está 

morto, e que ha grandes esperanças de que sare. 
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Extractos de Officios do Duque de Wellington, ao Mi
nistro da Guerra. 

Le Cateau, Junho 22, 1815. 
Continuamos a nossa marcha pela esquerda do Sambre, 

depois que vos escrevi. O Marechal Blucher cruzou 
aquelle rio aos 19, em seguimento do inimigo, e ambos os 
exércitos entTáram hontem o território Francez ; os Prus
sianos por Beaumont, e o Exercito Alliado debaixo do 
meu commando, por Bavay. 

Os restos do exercito Francez se retiraram para Laon. 
Todas as noticias concordara era que se acham no mais 
miserável estado; e que além de suas perdas nas batalhas, 
e em prisioneiros, vai perdendo grande numero pela de
serção. 

Os soldados deixam os seus regimentos cm partidas, e 
vaõ para suas casas ; os da artilheria e cavallaria vendem 
os seus cavallos aos camponezes. 

O 3o . Corpo, que, na minha carta de 19, informei a 
V. S. tinha sido destacado para observar o exercito Prus
siano, ficou nas vizinhanças de Wavre até os 20 ; entaõ 
executou a sua retirada por Namur e Dinant. Este corpo 
he o único que ficou inteiro. 

Ainda naõ tenho podido remetter a V. S. listas dos mor-
os, e feridos do exercito nestas ultimas acçoens. 

Da-me a maior satisfacçaõ o poder informar-vos, que o 
Coronel Delaney naõ foi morto ; está mal ferido, porém 
nao se duvida que melhore, e eu espero, que isso seja em 
breve tempo. 

Joncourt, 25 de Junho, 1815. 

Achando, que a guarniçaõ de Cambray naõ éra forte, e 
que a praça naÕ estava munida com o necessário para sua 
defensa, mandei ao Tenente-general Sir Carlos Colville, 
que fosse ali ter, antes de hontem, com uma brigada da 
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4». divisão, e a brigada de cavallaria de Sir C. Grant ; e 
recebendo a informação que elle me mandou das forças da 
praça, lhe enviei hontem de manhaã toda a divisão. 

Tenho agora a satisfacçaõ de participar, que Sir Carlos 
Colville tomou a praça de assalto, com pequena perda, e 
pelas communicaçoens, que ao depois teve com o Gover
nador da cidadella, tenho toda a razaõ de esperar, que 
aquelle posto estava rendido, e novo governador mandado 
para ali pelo Rey de França, a tomar posse delia, no de
curso do dia. 

St. Quentin foi abandonado pelo inimigo, c o Marechal 
Principe Blucher tomou posse da praça. O Castello de 
Guise se rendeo a noite passada. Todas as noticias con
correm em dizer, que he impossível, que o inimigo possa 
ajunctar ura exercito, que nos possa fazer frente. 

Parece, que os Corpos Francezes, que estavam oppostos 
aos Prussianos aos 18 do corrente, c tinham estado em 
Wavre , soffrêram consideravelmente na sua retirada, e 
perderam alguma artilheria. 

PORTUGAL. 

Portaria sobre o Exercito. 
Manda o Principe Regente N. S. conformando-se com o 

parecer do Marechal Marquez de Campo Maior, coni-
mandante-em-chefe do exercito, que os bolieiros con
ductores, a quem se deo baixa do Real serviço, por exce
derem o número determinado pela regulação de 29 de 
Outubro de 1814, regressem ao respectivo corpo donde 
sahiram, dentro no preciso tempo de hum mez depois da 
publicação desta, debaixo das mesmas condiçoens expres
sadas na portaria de 22 do corrente mez de Abril, relativa 
á reunião dos officiaes inferiores, cabos, anspeçadas, e sol
dados dos corpos de linha do exercito. E outro sim 
manda o mesmo Real Senhor declarar, que tanto os sobre
ditos bolieiros conductores, como aquelles individuos das 
tres classes referidas na citada portaria, que tiveram baixa 
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por excederem o número da indicada regulação de 29 de 

Outubro , de 1814, sejaõ considerados como desertores, 

quando deixem de apresentar-se nos corpos em que servi

ram, dentro do prazo de hum mez, contado da publicação 

desta. 

D . M I G U E L P E R E I R A F O R J A Z , do Conselho de Sua Alteza 

Real , Secretario dos Negócios Estrangeiros, e da da 

Guerra , e Marinha, o tenha assim entendido, e faça exe

cutar expedindo para esse fim as ordens convenientes. 

Palácio do Governo, aos 30 de Abril, de 1815. 

Com as Rubricas dos Governadores do Reino. 

Quartel-general do Pateo do Saldanha, em Lisboa, 30 de 

Abril, de 1815. 

ORDEM DO D I A . 

Sua Excellencia o Senhor Marechal Marquez de Campo 

Maior e Lord Beresford manda publicar ao exercito as 

duas portarias dos illustrissimos e excellentissimos Se-

se determina na primeira parte da portaria de 22 do cor

rente, todo o soldado, que , sendo capaz para o serviço, 

teve baixa unicamente por exceder ao numero do estabe

lecimento determinado pela portaria de 29 de Outubro , 

de 1814; porque estas baixas foraõ de pura graça, e naõ 

davam protecçaõ alguma para o futuro, a fim de naõ ser

virem em caso de necessidade, como entaõ foi explicado 

nhores Governadores Reino com data de 22 do corrente, 

abaixo transcriptas. 

O Senhor Marechal naó duvida de que os Senhores 

commandantes dos corpos, e todo os officiaes, e individuos 

faraõ tudo o que está da sua parte para completar o seus 

respectivos corpos até ao numero que está ordenado por 

suas Excellencias. 

Os senhores commandantes dos corpos naÕ perderão 

tempo em avisar e chamar ás bandeiras, conforme o que 
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por sua excellencia o commandante-ein-chele na ordem 

do dia de 26 de Novembro, de 1814, aonde diz com a 

condição (que será expressa nas mesmas escusas) de que 

ficam sujeitos a ser novamente recrutados no caso de lhes 

competir para o futuro : e o senhor marechal naÕ tem 

duvida alguma pelo espirito que vio sempre reinar no sol

dado Por tuguez , pelo amor que este tem ao seu Pr incipe, 

e pelo seu patriotismo, que todos aquelles que tiveram 

baixa, por estarem comprehendidos nas portarias de 19 e 

21 de Novembro, de 180S, voltarão ainda a reunir-se ás 

•mas bandeiras, e obedecerão á pátria, que os chama. Sua 

Excellencia confessa, que o espera tanto, como de certo 

conta com isso, conhecendo quanto estes soldados valem, 

e sabendo apreciallo. Estes soldados com tudo naõ 

podem ser obrigados, ou constrangidos em n a d a : elles 

obtiveram as suas baixas pelos sees serviços passados, e na 

conformidade das promessas que suas Excellencias os Se

nhores Governadores houveraõ por bem fuzer-lhes ; e a 

exactidaõ com que viram terem-lhes sido guardadas estas 

promessas he a melhor segurança, que elles tem de que , 

logo que cessarem as necessidades que os chamam, teraõ 

outra vez as suas baixas, gozando de mais da satis

fação que recebe todo o individuo quando contempla naõ 

ter nunca faltado á voz do seu Principe, e da sua pátria 

com aquella que vem da admiração dos seus concidadãos, 

e compatriotas. O Senhor Marechal, no caso de que a 

hooiaí ou o interesse de Portugal faça necessário pôr hum 

exercito etn cumpanha, deseja ter os mesmos companhei

ros d 'Armas, a quem tantas vezes vio vencer os inimigos 

do seu paiz, e cobrir-se de gloria ; e naõ quer acreditar 

que elles o naõ acompanharão. 

Portaria. 

Manda o Principe Regente N . S., conformando-se com 

parecer do Marechal Commandante-em-chefe Marquez de 
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Campo Maior, que a força dos regimentos de infanteria, e 

batalhoens de Caçadores, regulada pelos planos annexos á 

portaria de 29 de Outubro de mil oitocentos e quatorze, 

seja augmentada interinamente com as seguintes praças. 

Cada companhia de infanteria com mais hum cabo de 

esquadra, um anspeçada e oito soldados : cada companhia 

de caçadores com mais hum segundo sargento, hum cabo 

de esquadra um anspeçada, e dezoito soldados; fazendo 

o augmento total de dez segundos sargentos, e cem cabos, 

anspeçadas, e soldados em cada regimento de infanteria ; 

e de seis segundo sargentos, e cento e vinte cabos, anspe

çadas, e soldados em cada batalhão de caçadores . 

D . M I G U E L P E R E I R A F O R J A Z , do Conselho de Sua Al

teza Real, Secretario dos Negócios Estrangeiros, e da 

Guerra , e Marinha, o tenha assim entendido, e faça exe

cutar. 

Palácio do Governo, em 22 de Abri l , de 1815. 

Com duas Rubricao dos Senhores Governadores do 

Reyno. 

Quartel-general do Pateo do Saldanha, 15 de Maio, de 1815. 

ORDEM DO DIA. 

Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor ha 

por bem mandar ir para o Brazil hum corpo de tropas, o 

qual será denominado Voluntários Reaes do Principe. 

Este corpo será sempre considerado pertencente ao exer

cito deste Reyno de Portugal, e como destacado delle, e 

consequentemente contado na força dos corpos como des

tacado, e ha de voltar quando cessarem as circumstancias, 

que obrigam a mandallo i r ; sendo huma das graças, que 

que S. A. R. se digna conceder-lhe, a de dar hum posto 

de accesso aos officiaes que o compozerem, e acompanha

rem. Determina por tanto o Illustrissimo e Excellentis

simo Senhor Marechal Lord Beresford, Marquez de Campo 
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Maior, que os Senhores commandantes dos corpos remet^ 
taõ ao ajudante-general uma relação dos officiaes, que 
quizerem servir no referido corpo, para Sua Excellencia 
fconformando-se com as intençoens de S. A. R., de que 
as promoçoens do seu exercito sejaõ sempre feitas com 
toda a just iça e imparcialidade, que as circumstancias 
permitt irem) fazer escolha entre os officiaes, que se offe-
recerem para esta expedição, conforme e combinando os 
merecimentos e antigüidades. 

Deseja sua excellencia, que os senhores commandantes 
dos corpos previnaõ aos seus officiaes, de que aquelles que 
vaõ, ficam aggregados aos corpos nos seus novos postos 
yara entrarem nos mesmos corpos com estes postos ou 
ou outros que os seus merecimentos durante o tempo da 
expedição lhes poderem grangear. E devem os Senhores 
commandantes dos corpos observar muito particularmente 
aos officiaes, que aquelles, que naô se offerecerem, naõ 
tem justiça alguma para depois se queixaram de preteri
ção pelos mais modernos, que voluntariamente quizerem 
ir , e preencher os desejos do Soberano. Sua Excellencia 
repete, que escolherá os officiaes com a mais prefeita 
imparcialidade, considerando sempre a utilidade do ser
viço, e os objectos, que S. A. R. tem em vista nas suas 
Reaes ordens. Aos officiaes ausentes deverão os senhores 
commandantes dos corpos perguntar se se offerecem : e 
estes officiaes podem sem aquella pergunta , em conhe-
conhecendo esta ordem, communicar directamente ao 
ajudante-general os seus desejos, participando-os ao mes . 
mo tempo aos seus commandantes. Em outra occasiaõ 
fará sua excellencia saber as graças, qne S. A. R- concede 
aos officiaes inferiores e soldados que compozerem o so-
bredito corpo.—Ajudante-general, M O Z I K H O . 
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Quartel general do Pateo do Saldanha, 30 de Maio, de 1815. 
O R D E M DO D I A . 

Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor ten

do sido servido determinar, que um corpo de tropas 

conforme o plano, que abaixo segue, seja enviado ao Bra-

2Íl ; e tendo o Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Ma

rechal Lord Beresford, Marquez de Campo Maior rece-

bedi do as ordens de Suas Excellencias os Senhores Gover

nadores do Reino para a sua formação e arranjamento, 

faz saber ao exerci to, além do que está detalhado na 

ordem do dia 15 do corrente, as condiçoens, e vantagens, 

que S. A. R. se dignou benignamente conceder aquelles, 

que servirem neste corpo. S. A. R. diz, que devendo 

hoje estes Reinos a sua independência, e segurança ao 

incomparavel valor, e disciplina do exerci to , que coberto 

de gloria, agora acaba de voltar ao seu paiz, e tendo ur

gente necessidade de huma porçaõ destas valorosas tropas 

para pôr em segurança os seus estados do Brazil, foi ser

vido mandar, que deste Reyno se enviasse com a maior 

brevidade possivel uma força em conformidade do plano 

j á mencionado, declarando ao mesmo tempo S. A. R. , 

que esta tropa se deverá sempre considerar como destacada 

do Exerci to deste Reyno , aonde deverá voltar, logo que 

cessem os motivos, que ora fazem necessária esta medida ; 

e determinando que se denomine este Corpo Voluntários 

Reaes do Principe, por ser a denominação que ju lga mais 

própria dar- lhes, por estar certo da boa vontade, c satis

facçaõ com que esla tropa se prestará a embarcar para uma 

expedição, que se dirige a firmar a segurança de uma 

parte daquella mesma Monarchia , por cuja independência 

arrostou até agora toda a sorte de perigos, e trabalhos. 

S. A . R. desejando por esta occasiaõ dar um testemu

nho da sua Real Benevolência, e Grandeza aos Officiaes, 

que houverem de ser empregados nesta importante Com

missaõ; foi Servido mandar declarar ao Governo deste 

5 Q 2 
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Reyno, que bc da sua Real intenção conferir um posto de 
accesso aos referidos Officiaes, entrando logo na organiza
ção do mencionado Corpo no Exercicio dos Postos, que 
este accesso lhes facilitar, ficando depois dependente o 
Decreto da sua promoção da relação nominal destes Offi
ciaes, que o Governo deste Reyno deve levar quanto antes 
á sua Real Presença. 

Tendo S. A. R. ordenado, que esta divisão se considere 
sempre como pertencente ao Exercito de Portugal, aonde 
deverá regressar, manda similhantemente declarar, que os 
individuos que a compozerem, seraõ no seu regresso in
corporados de novo aos Corpos a que pertenciam, admitti
dos ali nas Patentes em que se acharem entaõ : e quanto 
aos soldados, se a esse tempo naõ quizerem continuar a 
servir, ou naõ poderem lázellô por falta de saúde, seraõ 
reformados cora o soldo por inteiro, ficando isentos dos 
cargos públicos, c do alistamento das milicias. 

Por esta disposição ficará entendido, que a gente qtn* 
compozer esta Divisão, deve ser dada nos Mappas do Ex
ercito de Portugal como Praças existentes fôra dos Cor
pos, e notada a Officialidade cora aquelles Postos, em que 
ora entrar no serviço da Divisão. 

No systema de disciplin-j, e regimen econômico deste 
Corpo se seguirão estrictamente as regulações e ordens ge
raes, organizadas para o Exercito de Portugal, em tudo 
aquillo, em que ellas forem conciliaveis com o systema c 
estabelecimentos existentes no Paiz. 

S. A. R. mesmo foi servido nomear para Commarrdante 
desta Divisão o Snr. Marechal de Campo Carlos Frederico 
Lecor, e como Ajudante-general da mesma o Sr. Briga
deiro Sebastião Pinto de Araújo Corrêa, os quaes entrantõ 
immediatamente no exercicio e funeções dos seus Postos 
respectivos, e nas graduações, que lhes competem em con
formidade das ordens de S. A. R , o primeiro de Tenente-
general, e o segundo de Marechal de Campo. 
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O Sr. Marechal congratula-se com o Exercito de Por
tugal, tanto pelos altos louvores, que lhe dá S. A. R., co
mo pelas graças, que era conseqüência da formação desta 
Divisão he servido conferir-lhe; pois o Exercito verá, 
que a graça he geral, tanto como seria qualquer outra pro
moção geral do Exercito, e além disto por serviços, que 
naõ podem ser de mui longa duração. S. A. R. como 
nma recompensa aos officiaes inferiores, e soldados lhes 
concede uma reforma das mais honrosas, e a mais avanta-
jada. Assim para melhor serem satisfeitas as benéficas 
intenções de S. A. R., os senhores commandantes dos cor
pos preferirão os officiaes inferiores, e soldados, que se of-
terecerem voluntariamente, ou nomearão aquelles, cujos 
serviços, e conducta tiverem mais direito a recompensas, 
e sobre tudo aquelles, que com estas qualidades tiverem 
mais annos de serviço, com tanto que sejaõ em todo o 
ponto de vista robustos, e próprios para serviço activo. 
Os senhores commandantes dos corpos de todas as armas 
procederão sem perda de tempo a saber os voluntários 
que ha de todas as classes, e graduações nos seus corpos 
respectivos para este serviço até mesmo cirurgiões. A ca
vallaria fará a competente participação a este respeito, ao 
Sr. Marechal, por via de S. Excellencia o Sr. Tenente-ge
neral Conde de S. Payo Inspector Geral desta arma; e a 
artilharia por via de S. Excellencia o Sr. Tenente-general 
José Antônio da Rosa. A Infantaria directamente ao 
Ajudante-general do exercito, e os ebefes das repartições, 
que devem fornecer officiaes conforme o plano, os recom-
mendaraõ directamente ao Sr. Marechal. 

Espera o Sr. Marechal, que na selecçaõ dos soldados 
dos contingentes, que cada corpo deve fornecer, os senho
res commandantes dos corpos teraõ todo o cuidado em naõ 
enviarem algum, que naõ seja próprio para o objecto, 
aléra de que o Sr. Marechal mesmo verá, e inspeccionará 
este Corpo, e S. Ex* o Sr. Tenente-general Carlos Fre-



850 Miscellanea. 

derico Lecor, e debaixo das suas ordens o Sr. Marechal de 
Campo Sebastião Pinto de Araújo Corrêa faraõ a sua in
specçaõ particular: e o Sr. Marechal Commandante em 
Chefe deseja, que o Sr. Tenente-general o informe a res
peito de todo o individuo do Corpo que considerar im
próprio, para que o Sr. Marechal possa tomaras medidas 
necessárias para serem pre-euchidas plena, e perfeitamente 
as Ordens de S. A. R. 

Os officiaes inferiores o soldados, que houverem de com
por esta Divisão, quando se separarem dos seus corpos, 
deixarão nestes o seu fardamento novo, armamento, e pe
trechos, e naõ traraõ comsigo senaõ o que for propriamente 
delles, c necessário para marcharem com decência e com-
modidade; porque fardamento, armamento, &c. lhes será 
tudo fornerido de novo á sua chegada a esta Corte, aonde 
se fará a reunião da Divisão. 

O Sr. Marechal tendo ouvido dizer, que pelo que foi 
publicado na Ordem do dia 15 do corrente, alguns offi
ciaes suppozeram, que ficando aggregados aos Corpos de 
Portugal naõ receberiaõ soldo, &c. senaõ como taes, naõ 
pôde comprehender, como esta má intelligencia podesse 
ter lugar; porque estes mesmos officiaes de veraõ ser effec
tivos nos corpos para onde passarem, e destes receberão os 
sus soldos, & c , e ainda por esta Ordem do dia, a paga 
que viraõ a ter está clara : e o Sr. Marechal tinha feito 
allusaõ na primeira Ordem a esta d'agora. O caso he. 
que como as circunstancias podem fazer necessário encher 
as vag-aturas destes Officiaes nos Corpos que elles deixaó, 
e como saõ effectivo sem outros Corpos aonde recebera os 
seus Soldos, por isso o Sr. Marechal disse, que ficariam 
aggregados aos primeiros mostrando-lhes ao mesmo tempo 
que tornarão a entrar nos Corpos respectivos na sua volta 
para Portugal, a fim de naõ se julgarem enganados vendo 
depois da sua partida os sefts postos pre-enchidos : e teraõ, 
para serem satisfeitas as intenções de S. A. R., em quanto 
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ficam assim aggregados, o soldo, e outros privilégios de 
suas graduações respestiyas como effectivos. 

Plano de Organização de uma Divisão de Tropas Li
geiras, formada de duas Brigadas; compostas cada 
uma dellas de dous Batalhões de Caçadores, de oito 
Companhias cada um; de tres Esquadrões de Caval-
taria, e uma Companhia de Artilharia, cujas Briga
das teraõ a denominação de 

l: c 2». 
B R I G A D A DE V O L U N T Á R I O S REAES DO P R Í N C I P E . 

Estado Maior da Divisão. 
Tenente-general Commandante em Chefe . . f 
Ajudante-general, e Secretario Militar, que será Of

ficial General . . . . . 1 
Quartel-mestre-general, que será Brigadeiro . I 
Officiaes de Engenheiros . . . 2 
Auditores Encarregados, um da Intendencia dos Vi

veres, e o outro das Bagagens . . 2 

Total do Estado Maior da Divisão 7 

N . B. Que os Officiaes Generaes acima mencionados, 
devem ter os seus competentes Estados Maiores. 

Estado Maior de nma Brigada. 
Brigadeiro . . . . . 
Major de Brigada . . . . 
Ajudante de Campo, que será Tenente 
Cirurgião Mór de Brigada, com graduação de Major 
Capellaõ . . . . . 

Total do Estado Maior da Brigada 5 
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Estado Maior de um Batalhão de oito Companhias, 

Tenente-Coronel Commandante 
Majores . . . . . 
Ajudante . . . . . 
Quartel-mestre . . . . 
Cirurgiões Mores com a graduação de Capitaeus 
Ajudante Sargento . . . . 
Quartel-mestre Sargento 
Cometa Mór com a graduação de Io. Sargento 
Coronheiro 
Espingardeiro 

1 
2 
1 
1 

2 
1 
I 
1 
1 
1 

Total do Estado Maior de um Batalhão 12 

Composição de uniu Companhia do Batalhão. 
Capitão • • • • - . j 
Tenente . . 
Alferes . o 
Primeiro Sargento . I 
Segundos Sargentos . . . 4 
Furriel . . . . . j 
Cabos de Esquadra . g 
Anspeçadas . . . . ti 
Cometas . . . . . . 2 
Soldados . . . . . . 8 8 

Total de uma Companhia 112 

Total das oito Companhias . . . 896 
Total de um Batalhão com seu Estado Maior . 908 
Total dos dois Batalhões de Infantaria de uma Bri

gada . . . . . . J8I6 
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Corpo de Cavallaria composto de seis Companhias, per
tencendo a uma Brigada. 

ESTADO MAIOR. 
Homem. 

Tenente-coronel-comman da nte 
Majores . . . . . 
Ajudante . . . . . 
Quartel-mestre . . . . 
Capellaõ . . . . . 
Cirurgiões Mores com graduação de Capitães 
Picador com graduação de Tenente 
Ajudante Sargento 
Quartel-mestre-sargento 
Trombela-maior 
Selleiro . . . . 
Coronheiro . . . . 
Espingardeiro . . . . 

1 
2 

2 

Cavallo 

4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Total do Estado Maior 15 16 

Composição de uma Companhia de Cavallaria. 

Capitão 
Tenente 
Alferes 
Sargentos 
Furriel 
Cabos de Esquadra 
Anspeçadas 
Trombeta 
Ferrador 
Soldados montados 
Soldados a pé 

Total de uma Companhia 
V O L . X I V . No . 85. 5 n 

Homens. 

1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
1 

48 
8 

Cavallos 

1 
1 
1 
2 
] 

4 
4 
1 
1 

48 

72 64 



854 Miscellanea. 

Total das seis Companhias . . 432 38 
Total do corpo de Cavallaria de uma Brigada 447 400 

Corpo de Artilheria pertencente á Divisão, e eompozto de 
duas Companhias com quatro bocas de fogo cada uma, 
a saber, tres Peças de Calibre 6, e um Obuz de seis 
apolleadas. 

ESTAUO MAIO». 

Official Superior 
Ajudante 
Quartel Mestre 
Ajudante Sargento 
Qurtel-mestre-sargento 
Cometa Mór . 
Ferreiros 
Serralheiros 
Carpinteiros de Machado 
Ditos de Obra branca 

o 
o 
2 
Q 

Total do Estado Maior 14 

Composição de uma Companhia de Artilheria. 

V - | J I U H I . . . 

Primeiro Tenente 
Segundos Tenentes 
Io. Sargento . 
2o6. Sargentos 
Artífices de fogo 
Furriel • 
Cabos de Esquadra 
Cometas • 
Soldados . 

1 
3 
1 
2 
2 
1 
6 
2 

100 

Total de uma Corapania 110 
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Total das duas Companhias . . 238 
Estado-maior . . . . 1 4 

Total do Corpo de Artilheria 252 

Banda de Musica para uma Brigada. 
Mestres . . . . . 2 
Músicos , . . . . 1 6 

Total . . 18 

Total da Musica para a Divisão pertencendo Ba
talhões de Infantaria . . . 3 6 

Recapitulaçaõ. 

Estado Maior da Divisão . 7 
Estado Maior das duas Brigadas 10 
Estado Completo dos quatro Batalhões 

de Infantaria . . 3632 
Estado completo da Cavallaria 894 800 Cav" 
Estado completo de Artilharia 252 
Musica 36 

Total da Divisão 4831 800 

Secretaria do Ajudante-general, 30 de Maio, de 1815. 

Lisboa, 13 de Maio. 
Neste dia, venturoso para a Naçaõ Portugueza, por ser 

o anniversario do Augusto Principe que taõ felizmente nos 
rego, temos a satisfacçaõ de communicar ao Publico o se
guinte documento de sua piedade e munificencia Real, 
que estamos certos naõ só deixará vivamente penhorados 
os corações das illustres viuvas e familias dos beneméritos 
defensores da Pátria, que tem parte nesta Regia graça; 

5 R 2 
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mas também os de todos os fieis vassallos de tao piedoso e 
venerado Principe. 

Decreto. 

Tendo Consideração á representação do Marechal do 
Exercito MaTquez de Campo Maior, sobre o desamparo e 
desgraçadas circumstancias em que ficaram as familias de 
alguns dos Officiaes do meu Exercito de Portugal que 
caabáram gloriosamente os seus dias no Campo de Batalha 
cujos nomes, e os de suas respectivas Viuvas vaõ designa-
dos na Relação que com este baixa, assignada pelo Mar
quez de Aguiar, do Meu Conselho de Estado, Ministro 
Assistente ao Despacho, encarregado interinamente da Re
partição dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; Hei por 
bem, Conformando-me com o parecer dos Governadores 
do Reino de Portugal e dos Algarves, e approvando as 
providencias que interinamente déraÕ sobre este objecto, 
Ordenar que pelas respectivas Thesourarias Geraes das 
Tropas se continuem a pagar como até aqui ás sobreditas 
Viuvas os Soldos por inteiro que tinhaõ aquelles OfBciaes, 
e isto em quanto Eu naõ for Servido remunerar por outro 
modo os Serviços de taõ beneméritos Vassallos : os Go
vernadores do Reyno de Portugal e dos Algarves assim o 
tenhaõ entendido, e o façaõ executar com os Despachos 
necessários. 

Palácio do Rio de Janeiro, em vinte e um de Janeiro de 
mil oitocentos e quinze. 

Com a Rubrica do Príncipe Regente N. S. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

BRAZIL. 

Despedida do Embaixador em Londres. 

Por um engano typographico apparecêo no nosso N". 

passado, p. 699 , que o Conde de Funchal tinha tido a sua au

diência de despedida aos 25 de Abr i l , quando isto suecedeo aos 

25 de Maio. Convém muito corrigir este erro de imprensa; 

porque tendo o íeu successor apresentado as suas credenciaes 

aos 12 de Abri l , pareceria, que o Conde de Funchal se demorou 

em cumprir o seu dever até os 25 de Abr i l , quando de facto a 

sua contumacia durou até os 25 de Maio ; c como se fosse de 

propósito para mostrar o pouco que importa obedecer, ou naõ 

obedecer, ás ordens do Soberano, continuou a dar passaportes, 

e a int i tular .se embaixador na Cor te de Londres, depois de seu 

successor ser admittido ao lugar. 

Nós sempre fomos de opinião que o Principe nunca apanha

ria no Brazil este mono velho : e que todas ás desculpas, e sub-

terfugios eram para evitar mostrar a cara ao Principe. Vejam 

agora se nos enganamos ; vejam Ia no Brazil se nós conhece

mos o nosso parente macaco ! 

O Conde mandou por avizos nas gazetas, de que fazia leilão 

tle seus trastes, e que seus credores fossem ter a casa de seu 

solicitador e apresentassem as suas contas. Tudo isto saõ ap

parencias de quem se retira, e com tudo elle ainda se nao mudou 

da casa do Principe, em South Audley-s t reet , que serve para 

residência dos Embaixadores ; t em- lhc ta! apego e afíeiçao, que 

naÕ se pode desgrudar ; pois olhe, Senhor Conde, tudo tem seu 

fim, e V . Ex a , ha de por fim sahir, quer queira, quer naÕ que

ira. Dizem os seus apaixonados, que elle sempre ha de fazer o 

que quizer, e que Ia no Brazil o nao apanham. Que elle para 

Ia nao vai, nem nunca fez tençaõ de ir , isso sabíamos nós ha 

muito tempo, e sempre o dissemos, e também sabiamos, c sabe

mos, a razaõ ; nisto naõ pode o Principe remediar ; mas que 

elle faça sempre o que quizer duvidamos m u i t o ; sem embargo 

ÚÁ carta de empenho, que se gabam que foi daqui ao Principe ; 

p u i q u e t m fim S . A . R. deve ver neste*- procedimentos, e des-

http://intitular.se
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OÍKÍ . . . 

j J c* ,-h--.l comp'*"ne U ' l d l a dignidade 

e naõ saõ isto matérias em que se possa attender a em. 
ropa, e » honra nacional, e contra o respeito do mesmo 
penhos, contra a. •'""• 
Soberano. 

Tropas de Portugal para o Brazil. 

S. A. H- mandou buscar de Portugal uma divisão de tropas 
composta de duas brigadas, e cm numero de 4.831 homeos, e 
SOO cavallos, como se ve das ordens, que publicamos a p. 845. 

NaÕ se sabe a que se destinam estas tropas ; porém a sua 
utilidade no Brazil he evidente, quando se considera, que este 
corpo deve ser composto de veteranos experimentados nas cam
panhas da Peninsula, e por tanto capazes de introduzir, eutre 
as tropas do Brazil, aquella disciplina rígida, que sempre se 
afrouxa em tempo de paz, e com o único serviço da parada. 

Desta inesperada ordem de S. A. R. se pôde conhecer, quam 
justos foraos nós em contender, que de Portugal se nao deviam 
tirar tropas, para ir fazer a guerra á França, sem uma expressa 
ordem do Soberano ; porque do contrario éra correr o risco de 
contravir a outras disposiçoens, que elle pudesse ter em vista, e 
pôr-se a perigo de frustrar-Ihc os seus planes ; ainda sem fallar 
na falta de authoridade. 

Uma vez, portanto, atinaram os Governadores do Reyno com 
o caminho direito, em occasiaõ difficil ; c por esta boa obra 
rale a pena, que o publico lhe de algunífdias de perdão. 

Negociaçoens em Vienna. 
A p. 728, damos duas memórias apresentadas ao Congresso, 

pelos Plenipotenciarios de S. A. R. sobre o Commercio da 
escravatura, e sobre a praça d'OIivença. Quaesquer que fos
sem os resultados da negociação, he uma satisfacçaõ para os 
Portuguezes, e honra para os Negociadores, o terem-sc feito as 
detidas e enérgicas representaçoens; que provam nao se ter 
deixado ir o negocio pela agoa abaixo. Que differença das 
Negociaçoens de Paris! Cayenna foi cedida s&m compensação 
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Olivença ficou para ser disputada. Porém taes saÕ os re
sultados da differente qualidade de Negociadores. 

ESTADOS U N I D O S . 

Os Americanos Inglezes, resolvidos a sustentar a sua digni
dade Nacional, contra as Potências Basbarescas no Mediter
râneo, e principalmente, contra as piratarias de Argel,, tem 
prompta para este serviço a seguinte esquadra. 

Fragatas. Guerriere (navio commandante) Cap. Lcwis; 
Macedonian, Cap. Jones; e Constellation, Cap. Gordon. 

Chalupas de Guerra. Ontario, Cap. Elliot. 
Brigues. Epervier, Cap. Downs; Fire Fly, Cap. Rodgcrs ; 

Flambeau, Cap. Nicholson ; Spark, Cap. Gamble. 
Escunas. Spitfire, Cap. Dallas ; Torch, Cap. Chauucey. 

F R A N Ç A . 

O novo Governo tinha tomado todas as medidas, para con
solidar o seu poder, naÕ obstante a determinada opposiçaõ, qur 
existia entre o partido de Buonaparte, e o dos Republicanos. 

A proposta assemblea, chamada de Campo do Maio, teve lu
gar em Paris no Io . de J u n h o ; c depois de uma apparatosa 
formalidade, se declararam os votos dos Rpprescntantes da 
Naçaõ sobre a aceitação do Acto Addicional das Constitui, 
çoens. O numero de votos foi o seguinte :— 

75 Departamentos 1:040.050 Sim. 3.612 NaÕ, 
Exercito 220.000 Sim. 320 NaÕ. 
Marinha 22.000 Sim. 257 NaÕ. 

Total J .282.050 Sim. 4.207 Naõ. 

Assim foi confirmada a nova Constituição ; porém logo nos 
prepararam para outra, porque o Imperador, Da sua falia, quf 
publicamos a p. 743, disse, " que, quando tivesse repellido a in. 
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vazaÕ, /ária nova ley para combinar as disposiçoens differentes, 
das actuaes Constituiçoens dispersas." 

A p. 811, damos uma succinta relação do que se passou na 
assemblea do Campo de Maio. 

As Câmaras tiveram a sua primeira sessão aos 2 de Junho, 
nomearam os seus secretários, e adiaram a sessão para o dia 
seguinte ; depois de terem tomado algumas resoluçoens sobre as 
formalidades, que haviam de observar cm seus procedimentos. 

O Imperador nomeou 116 pares de novo. 
A câmara dos Representantes elegeo o seu Presidente, Conde 

Lanjuinais, quo teve a maioridade de votos; posto que Mr. 
Flangergues, La Fayette, Merlin, c Dupont taõbem tiveram 
muitos votos ; e outros nomes mais apparecêram no escrutínio, 
porém com mui poucos votos. 

O Ministro da Policia dirigio ao Imperador um longo rela
tório, sobre o estado interno da França, em data de 17 de Junho. 
Este relatório foi lido no mesmo dia na Câmara dos Repre
sentantes, e descreve a insurreição como geral nos departa
mentos marítimos, systematica, poderosa, c apoiada por inimigos 
externos e internos. Evidentemente ha nisto exaggeraçaõ -, c 
o fim a que o relatório se dirigia era obter da Legislatura, a sup
pressaõ da liberdade da imprensa, e a adopçaõ das medidas rc-
volucionarias, com que se puzesse todo o poder arbitrário nas 
mãos do Executivo. A Camera, negou-se a tomar conheci
mento disto. 

Neste estado estavam as cousas, quando o Imperador partio 
para o exercito, aos 12 de Junho, porém convém dizer alguma 
couza, do que autes se tinha feito, para defensa do paiz. 

Aos 30 de Maio, ja Buonaparte tinha feito grandes prepa
rativos de defensa; que convém registrar aqui; porque elles 
explicarão muitas operaçoens de guerra, que ao depois se se
guirão. 

30.000 homens se achavam acampados cm Chambery : outro 
campo de 20.000 estava entre Lyons e Genebra, para sustentar 
o corpo ac reserva de Besançon c Befort. Outro campo da 
mesma força se achava entre Grenoble e For t Barreaux, 
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outro de 15.000 homens jun ta a Valence ; e todos os lugares 

que protegem os desfiladeiros dos Alpes tinham numerosas 

guarniçoens. O campo de Befort éra de 30.000 homens : ti

nham-se formado entr incheiramentos cm todos os desemboca-

douros do J u r a ; e todas as pontes do Saone estavam fortifica

das. Langres e Befort estavam no melhor estado de defeza • 

assim como todas as praças fortes do Meuse , Moselle, Vosges 

R h e n o , Franche Conte e Algres . O numero destas tropas 

calculavam os Francezes em 500 .000 . 

Buonapar te saio de Paris aos 12 de J u n h o , pelas 3 horas da 

tarde , havendo deixado uma regência, presidida por Camba-

ceres, e composta dos tres Buonapar te Luciano, Joze , e J e ro 

nimo, com outros Conselheiros d' Es tado. Buonapar te , via

j ando rapidamente, chegou a Soissons pelas 10 horas da manhaã 

seguinte , e a Laon pelas 3 da tarde. 

Os Francezes se puzéram logo em movimento, atacando, aos 

15, os postos occupados pelos Prussianos ao longo do rio 

Sambre, d e T h u i n até Charleroy ; os Prussianos evacuaram este 

lugar e rlirigirarn.se para F leurus , que deixaram aos 16, reti

rando-se para Sombref. O Duque de Wellington sobe disto 

em Bruxel las , aos 15 pela noite, pos logo o seu exercito todo 

em movimento, c achava-se com o seu quartel em Wate r loo , 

aldea poucas milhas cm frente de Bruxellas c communicando 

por Ohaim com o Marechal Principe Blucher, que estava em 

Wavre . Aqui a tacaram os Francezes os Alliados ; estes ob

tiveram uma completa victoria ; cm que tomaram aos France

zes 160 peças d' art i lheria, com as muniçoeus courcspondcntcs, 

muita bagagem, e entre ella a té a carruagem de Buonapar te , 

o qual foi obrigado a retirar-su pela estrada de Nivelle a Char

leroy ; indo o Principe Blucher em seu alcance, picando-lhe a 

re taguarda . 

As part icularidades desta bri lhante acçaõ , e mui completa 

victoria dos Alliados, saÕ referidas no officio do Duque de 

Wel l ington , que transcrevemos a p. 8 3 3 , em que o Duque se 

expressa com tal modéstia, que sobre excederia por ella, se fosse 

possivel, o merecimento distiucto da victoiiosa acçao . 

A der ro ta dos Francezes , naõ se alcançou sem grande perda 
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da parte dos Alliados; e nisto referimos o Leytor aos officios 
do General, commandante em chefe. O Duque de Brunswick, 
irmaõ da Princeza de Gales, foi um dos que ali acabou a vida, 
no campo da honra. 

As noticias dos desastres do exercito foram trazidas a Paris, 
por Bonaparte, em pessoa, e communicadas sem reserva a am
bas as câmaras do Parlamento Francez. Na sessão de 22, 
todas as discussoens foram tumultuosas; e La Fayete tinha ja 
proposto no dia precedente, na Câmara dos Representantes, 
uma serie de resoluçoens, que foram adoptadas pela câmara dos 
Pares, declarando a independência da naçaÕ ameaçada ; a ses
saõ das Câmaras permanente; as tentativas para a dissolver, 
crime d'alta traição, &c. 

No meio desta confusão, que traz á lembrança os mais terrí
veis períodos da revolução Franceza, chegou uma mensagem 
do Imperador com a seguinte:— 

Declaração do Imperador ao Povo Francez. 
Francezes!—Começando a guerra para manter a independên

cia nacional, contei com a uniaõ de todos os esforços, de todas 
as vontades, e a concurrencia de todas as authoridades nacio
naes. Tinba razoens para esperar bom successo, e eu arrostei 
todas as declaraçoens das Potências contra mim. 

Parece-me que tem mudado as circumstancias. Eu me offe-
reço como sacrifício ao ódio dos inimigos da França. Sejam 
elles sinceros em suas declaraçoens, e mostrem que realmente as 
tem dirigido só ao meu poder ! Está acabada a minha vida po
litica; e eu proclamo a meu filho, debaixo do título de Napo
leaõ II . , Imperador dos Francezes. 

Os actuaes Ministros formarão provisionalmenteo Conselho 
do GoTerno. O interesse, que tomo em meu filho, me induz a 
convidar as Câmaras a formar sem demora a Regência pela 
Ley. 

Uni-vos todos para a segurança publica; a fim de sereis na
çaõ independente. 

(Assignado) NAPOLEAÕ. 
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Esta ultimo acto de Bonaparte, he também a prova final das 
ideas de despotismo, que sempre fizeram a baze de sua moral, 
em toda a sua vida politica; atrevendo.se a nomear um Sobe
rano para a França, a proclamar um Imperador, sem contar de 
forma alguma com a naçaÕ, nem com as formas, que tinha ju
rado manter de uma Monarchia Constitucional e limitada. 

As Câmaras procederam a nomear a Regência, e apparecê-
ram os seguintes cinco com as maioridades :—Fouche, Carnot, 
Grenier, Caulincourt, e Quinette; porem nada se determinou 
de positivo sobre as funcçoens, e poderes desta Commissaõ de 
Governo. 

A abdicação de Napoleaõ foi aceita, sem que na aceitação 
se fizesse mençaõ do tal Napoleaõ I I . e sendo isto notificado 
officialmente a Bonaparte elle deo a seguinte resposta. 

" Eu vos agradeço os sentimentos que expressais. Recom-
mendo ás Câmaras o reforçar os exércitos; e pôllos no melhor 
estado de defensa; quem deseja a paz deve preparar-sc para a 
guerra. NaÕ exponhais esta grande naçaÕ á mercê do estran
geiro ; para que naÕ vejais frustradas vossas esperanças. Em 
qualquer situação, que eu seja posto, serei feliz, se a França for 
livre e independente. Transferindo a meu filho, durante minha 
vida, o direito, que a França me deo, faço este grande sacri
fício somente para o bem da naçaÕ, e interesses de meu filho, o 
qual portanto proclamo Imperador." 

As discussoens da Camera dos Pares, e da dos Representantes 
no dia 23 , parecem.se ás confusas vozerias de uma polulaça tu
multuosa no meio de uma praça: cada membro fazia diversa 
proposição ; ninguém se entendia : a maioridade seguio o partido 
de proclamar Napoleaõ I I . c de que o Conselho de Regência, 
propuzesse negociar com os Alliados. 

Com effeito despacháram-se logo emissários, os quartéis gene
raes Inglez e Prussiano ; e Mr. Otto dirigio-se á Inglaterra. 
Este naÕ teve permissão de entrar ; e se julga, que os outros 
naÕ seriam também recebidos ; porque os Alliados, nem querem 
tractar senaÕ todos unidos ; nem querem parar a sua marcha vic-
toriosa para ouvir negociaçoens, que tenham por baze um armis
tício ; pois este somente serviria de dar tempo aos Fraucezes 
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para recrutar as suas forças ; agora quasi de todo arruina
das. 

Os emissários, ou embaixadores mandados aos Alliados, fôram, 
Lafayete, Sebastian!, D'Arganson, L a F o r e s t ; e partiram de 
Paris, aos 24 de Junho. 

LUIZ x v m . 

El Rey de França, por um decreto de 17 Maio, p. p. insti-
tuio nova ordem militar, intitulada da Fidelida de /para tom 
ella remunerar os Francezes, que lhe forem fieis. 

Este Monarcha entrou em França; segnindo os victoriosos 
exércitos Alliados ; e aos 25 de Junho estava em Catcau Cam. 
bresis. 

HESPANHA. 

A p. 748, publicamos o manifesto da declaração de guerra 
da Hespanha contra a França, longo papel, e que tem pare
cido tedioso até aos mais ardentes partidistas daquella causa; 
e quando se compara a presente linguagem dos conselheiros de 
Hespanha com os seus procedimentos a respeito deste mesmo 
Napoleaõ, em outro tempo, o contraste causa enjôo. 

Mais sério porém nos parece o outro papel que publicamos 
a p . 764, sobre a segurança publica, até no nome imita me
didas revolucionárias da França! Os amigos da Realeza por 
força se haõ de angustiar com tal humiliaçaõ do Soberano. 
Medidas taõ extraordinárias e oppressivas para reprimir os des. 
contentes! 

Por que causa ha tantos descontentes ? A pergunta merece 
resposta. Apontem a causa dos descontentamentos, atalhem o 
mal pela raiz. 

O restabelicimento dos Jezuitas, na Hespanha he outra das 
medidas Hespanholas, que annunciamos neste N°. Que série 
de ignominiosos expedientes, para consolidar o poder legitimo! 

O Decreto do restabelicimento dos Jezuitas he datado de 29 
de M a i o ; publicallo-hcmos no N°. seguinte. 

Os decretos sobre a America. VaÕs, e cheios de vaidade; 
seus effeitos seraõ vaÕs. 
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I N G L A T E R R A . 

Estado da receita e despeza, exposto no Parlamento 
pelo Chanceller do Exchequer, aos 14 de Junho, de 
1815. 

Despeza de guerra. 
Marinha 14:897.*255 
Transportes 3:746.945 

Total 18:644.200 
Exercito 13:876.759 
Atrazados de extraordinários 11:983 436 
Extraordinários d' este anno 12:000.000 
Quartéis 99.000 
Commissariado 1:099.961 
Armazéns 91 600 

Total exercito e Mara 39:150.756 
Artilheria 4:431.643 
Subsídios aos Alliados 9:000.000 
Voto de Credito ... 6:000.000 
Dito para Irlanda 200.000 
Dinheiro de prezas do exercito 942.327 
Miscellaneas 3:000.000 

81:368.926 

Despezas separadas. 

Juros dos bilhetes do Exchequer 2:000.000 
Fundo d' amortização 270.000 
Empréstimo Leal 90.000 
Voto de Credito para a reducçaõ dos bilhetos 6:000.000 

8:360.000 

89:728.926 
Diminuindo a proporção de Irlanda 9:572.814 
Dito lista civil 188.000 

9:760.814 

79:968.112 
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Receita calculada, para despezas da guerra. 

Direitos d' alfândega 3:548.290 
Diminuído, pela cessação temporária 

de exportação 341.795 
Dito, tic costa a costa 296.027 637.822 

2:910.468 
Excisa 6:381.713 

9:292.181 
Direitos na propriedade ou dé

cima geral 9:427.292 
AccrcBcimo d' este anno 14:205.981 23:633.273 

32:925.454 
Somma restante* para completar 

as taxas de guerra de 1814 8:005.887 
Taxas para o juro de divida ... 2:706.000 10:711.887 

22:213.567 

Receita geral calculada por maior. 

Direitos annuaes 3:000.000 
Excesso do fundo consolidado 3:000.000 
Taxas de guerra 22:000.000 
Loteria 250.000 
Muniçoens navaes 508.000 
Voto de credito 6:000.000 
Exchequer bilhetes, &c 18:135.000 
Empréstimo 27:000.000 

-^79:893.500 

O empréstimo que o Governo pedio foi de 38:000.000 de 
libras esterlinas; e alem disto obteve o voto de credilo (para 
o caso em que seja preciso) de 6:000.000; fazendo o total de 
42:000.000 de libras esterlinas. 
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NAPOLÍS. 

Os officios que publicamos a p. 800 , e que concluem com a 
capitulação de p. 770; mostram os rápidos progressos da 
guerra na Itália, e o fim desastroso do reynado de Murat. 

He inconccbivel como este homem, depois de haver consoli
dado o seu poder no interior, c obtido o sen reconhecimento 
pelo gabinete de Áustria, se defendesse taÕ pouco, e suecum-
bisse taÕ facilmente. Bnonaparte definio o character de Murat 
dizendo, que éra ura bom official de cavallaria; fraco em tndo 
que naÕ éra combater no campo; e ignorante em todas as ma* 
terias de gabinete. Murat ácha-sc em França e a mulher e 
filhos foram prisioneiros em Trieste, cm uma fragata Ingleza, 
naÕ querendo o Almirante Inglez estar pela capitulação, qne 
ella tinha feito, quando entregou Napoies. 

O Príncipe Herdeiro chegou a Napoies, e o Rey, Fernando 
IV. publicou a sua proclamaçaõ, em que promette uma amnes
tia geral. Como a Raynha ja naÕ vive, esta medida saudável 
naõ encontrará talvez grandes obstáculos. 

PORTUGAL. 

Deportados da Septembrizaida. 

A chegada a Lisboa de muitos dos Deportados na Septembri
zaida de 1810; tem dado geral satisfacçaõ; mas a pertinácia 
dos mandoens fez mesquinha a graça do Soberano, se he que se 
deve chamar graça a um acto de justiça, e ainda assim naõ 
completo. 

He facto constante, que o extermínio daquelles individuos se 
fundamentou em mera suspeita contra 03 innocentes. Sua 
Alteza Rsal, mandou recolher esses innocentes ; e a Regência 
de Lisboa tal interpretação deo a cita ordem do Principe, que 
julga necessária nova graça para que aquelles dos Deportados 
que exerciam empregos, sâjam rcadmittidos nelles. 

Que tal modo de raciocinar seja admittido pelo Principal 
Souza, naõ nos admira • porque conhecendo bem as suas ideas, 
declaramos, que antes quereríamos ser governados pelo Dey de 
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Argel, do que por similhante padre. Mas o que nao podemos 
levar á paciência, he que um Jurisconsulto, na Regência, e 
homem alias de probidade, se sugeite a concorrer em taes mc. 
lidas. Com este pois argumentaremos, pois quanto ao Souza, 
e aos de sua laia, argumentar com a razão, ou com a justiça, 
ha deitar palavras ao vento. 

Todo o homem deve ser considerado innocente antes que se 
lhe prove que he criminoso. Aos Deportados se naÕ fez pro
cesso nem provou crime; logo saÕ innocentes, logo naÕ podiam 
ser castigados. 

Disseram os Governadores do Reyno, na sua declaração da 
gazeta de Lisboa, que aquella medida éra de mera prevenção. 
A isto ja optimamente respondeo o D r. Cardozo, e de maneira, 
que naÕ ha homem sensato, que naÕ tenha por aquelle escripto 
formado a sua opinião contra os Governadores. Porém sup
ponhamos, que aquella medida de precaução éra necessária pelo 
perigo do momento : cessou o perigo da guerra, e a deportjçaÕ 
he mandada revogar ; logo aquelles homens deviam restituir-se 
ao que d'antes eram, e por tanto naÕ podem sem flagrante in
justiça ser privados de seus lugares, alguns dos quaes saÕ vita
lícios ; e outros se naÕ podiam tirar aos que os tinham sem se 
lhes provar crime. 

Agora, além dos incommodos e prejuizos, que tem soffrido 
estes individuos, ha certa infâmia de facto, que resulta do trac
tamento que elles receberam do Governo; muitos se quererão 
expurgar desta infâmia, e satisfazer ao Governo que as suas 
suspeitas eram mal fundadas < Que occasiaõ de fazer isto lhes 
faculta o Governo, quando nem alega contra elles os capítulos 
de accusaçaõ, nem os restitue a seus lugares ? 

Perguntamos pois á parte da Regência, que entende o que 
saÕ leys i cm que legislação pátria ou estrangeira se funda este 
modo de proceder ? e, se obrando assim, sem attençaõ ás regras 
da justiça universal; mostram os Governadores, que respeitam 
o seu character *• boa fama ? Nos confiamos que nem todos 
tenham chegado á esta largura de consciência, que lhes seja 
indifferente a sua reputação. 

Temoi dicto por varias vezes, e o repetiremos mais outra— 
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naÕ asseveramos que todos, nem que alguns dos deportados naõ 
commettessem crimes ; mas temos o direito de dizer, e dizemos ; 
que sendo castigados sem processo, e sem serem ouvidos, nem 
se lhes dar occasiaõ a justificar-se, he uma injustiça manifesta, 
um desdouro para o character nacional, e um crirao em todos 
os que tal consentem, favorecem, ou ajudam; sejam grandes, 
sejam pequenos : esta he a verdade, e quem naÕ a quizer ouvir, 
que as naÕ faça. 

POTÊNCIAS A L L I A D A S . 

Tendo-se concluído o negocio de Napoies, os forças Allia
das se dirigiram todas contra a França, sem diversão para outra 
parte. 

As forças dos Alliados saÕ mui grandes; porém as despezas 
de sua manutenção saÕ enormes. 

A gazeta de Hanau diz, que o sustento do exercito Russiano, 
no Rheno, requer 250.000 porçoens diárias, e 80.000 raçoens. 
Um districto de 3:900.000 habitantes foi assignado para aquar. 
tellar aquelle exercito, de sorte que uma porçaõ diária cabe a 
cada 15 habitantes, e uma raçaõ a cada 50 habitantes. Nassau, 
com 300.000 habitantes, tem portanto de pagar diariamente 
20.000 porçoens, e 6.000 raçoens. Da mesma forma se as. 
signou ao exercito Austriaco o sul da Alemanha, e o norte ao 
exercito Prussiano. DaÕ-ie recibos pelas porçoens e raçoens, 
especificando o numero de cavallos, e homens. 

Daqui se vé, que se os Francezes pudessem ou soubessem 
prolongar a guerra, as immensas forças dos Alliados tuceum. 
biriam por fim debaixo do pezo de soas custosas subsistencias. 
O impeto porém de Buonaparte levou.o a arriscar demasiadas 
forças em uma só acçao, qual foi a de Waterloo, como lhe 
chama o Duque de Wellington, ou de Mount S. Jean, como a 
denominam os Francezes. 

A derrota de Bonaparte foi a mais completa, como se con* 
clue, naÕ só da modesta narrativa do Duque de Wellington no 
-deu officio que publicamos a p. 8 3 3 ; mas ainda mais da confis-

VOL. XIV. No. 85. 5 T 
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saÕ dos mesmos Francezes, no documentos que publicamos a 

p. 828. 
Depois desta batalha, desappareceram os exércitos Francezes, 

Bonaparte abdicou o seu mindo; c os Alliados entraram na 
França a passo dobre. 

Lord Wellington, por uma combinação quasi incrivel, mar
chou pela França dentro, sem que lhe fizessem opposiçaõ séria, 
como se naõ houvessem obstáculos, fortalezas, ou corpos mili
tares, que fossem destinados a defender taÕ poderoso paiz. No 
dia seguinte ao da batalha de Waterloo, o Duque começou a 
marcha ; aos 20 chegou a Binch, aos 21 a Malplaquet, aos 22 
a Chateau Cambresis, aos 24 a La Fere. Avesncs rendeo.se 
aos 2 2 ; Laon foi tomado com muita artilheria, muniçoens, pe
trechos e armazéns. 

Dizem agora, que os Alliados vaõ a formar outro Congresso, 
para vér o que devem decidir relativamente á França: e Lord 
Castlereagh volta ao Continente a tractar este negocio com os 
Plenipotenciarios das demais Potências. 

A questão he i que faraõ os Alliados a respeito da França? 
Lord Wellington em uma proclamaçaõ aos Francezes, datada 

de Malplaquet, aos 21 de Junho, e em uma ordem do dia a seu 
exercito, com a mesma data, diz que os soldados devem tractar 
bem os Francezes, pois os seus respectivos Soberanos saÕ allia
dos d'El Rey de França, o que indica o reconhecimento deste 
monarcha. 

O Principe Schwartzenberg, general do exercito Austriaco, 
publicou contra proclamaçaõ em Heidelberg, aos 23 de Junho, 
na qual naÕ falia em Luiz XVIII . ; no que se conforma mais 
com o silencio, que a este respeito guardaram os Alliados na 
sua proclamaçaõ de Vienna. 

^ í ^ -
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