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Na quarta parte nova os campos ãra;
E se mais mundo houvera lâ chegara.
CAMOENS, c . v i l . e l 4

POLÍTICA.

REYNO U N I D O DE POKTTJGAL BRAZIL E ALGARVES.

Proclamaçaõ de S. A. R. o Principe Real, no Rio-deJaneiro.
Pedro aos Fluminenses.
Que delirio he o vosso ? Quaes saõ os vossos intentos?
Quereis ser perjuros ao Rey e â Constituição? Contais
com a minha pessoa, para fins que naõ sejam provenientes e nascidos do juramento, que eu, tropa e constitucionaes prestámos no memorável dia 26 de Fevereiro?
De certo naõ quereis ; estais illudidos, estais enganados,
e em uma palavra, estais perdidos, se intentareis uma
outra ordem de cousas.se naõ seguireis o caminho da
..-...: Io qual vos
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querem deviar cabeças esquentadas, que naõ tem um
verdadeiro amor a El Rey meu Pay, o Senhor D. Joaõ
VI. que tam sabia como prudentemente nos rege, e regerá em quanto Deus lhe conservar tam necessária como
preciosa vida; qne naõ tem religião-, e que se cobrem
com peles de cordeiros, sendo entre a sociedade lobos
devoradores esfaimados.
Eu nunca serei perjuro, nem à religião, nem ao rey,
nem ã constituição, sabei o que eu vos declaro em nome
da tropa, e dos filhos legítimos da Constituição, que
vivemos todos unidos; sabei mais, que declaramos
guerra desapiedada e cruelissima a todos os perturbadores do socego publico, a todos os anticonstitucionaes,
que estaõ cubertos com o manto da segurança individual, e muito mais, a todos os anticonstitucionaes desmascarados. Contai com o que eu vos digo; porque
quem vo-lo diz he fiel â Religião, ao Rey, e á Constituição, eque para todas estas três divinaes cousas estou,
sempre estive, e estarei prompto a morrer, ainda que
fosse só, quanto mais tendo tropa, e verdadeiros constitucionaes, que me sustem, por amor que mutuamente
repartimos, e por sustentarem juramento tam cordeal e
voluntariamente dado. Socego Fluminenses.
P R Í N C I P E REGENTE.

Proclamaçaõ da Juncta de Governo da Bahia.
A Juncta Provisional do Governo da Bahia aos seus
habitantes.
Habitantes da Bahia! Malignas intençoens de facciosos empenhados em perturbar vosso socego, e denegrir a nobre gloria, que tendes adquirido desde o memorável dia 10 de Fevereiro, tem representado o infame
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papel da sediçaõ, e manchado com fea nodoa o cumprimento dos mais sagrados deveres, vinculados com o
laço do mais solemne juramento. Naõ vos deixeis pois
hallucinar pelas suas imposturas; nem deis ouvidos á
ruinosa seducçaõ, com que estes perturbadores da ordem publica procuram alliciar-vos para vos precipitar
nos horrores da anarchia. O Governo, que elegestes cora
plena e perfeita liberdade, e em cujas maõs depositastes a política administração desta provincia, assim
como tem toda a firmeza em sustentar os princípios constitucionoes, que presidiram â sua installaçaõ, igualmente se esforça em promover a vossa felicidade. Se
os fructos dos seus devellos naõ preenchem instantaneamente toda a extençaõ das vossas esperanças, tende em
séria consideração, que as medidas da prudência humana
dependem no seu êxito do império das circumstancias. Justificai pois a sua conducta no tribunal da razaõ, e naõ consintaes, que se lhe imputem faltas, que
só tem por fundamento a perversidade de seus emulos.
Attendei ao nobre desinteresse, que o anima, supportando o pezo de tam árduos trabalhos, e aos generosos
sacrifícios, que muitos de seus membros tem feito do
progresso de suas fortunas, para trabalharem assíduos na
vossa utilidade.
O alto cume de gloria, a que este Governo ardentemente aspira, he fazer-se accredor da vossa estima, e
desempenhar nobremente o honroso conceito, que o
Soberano Congresso Nacional, e Sua Majestade fizeram
da sua inteireza e aptidão, para lhe accordarem por
seus decretos a sua approvaçaõ, e confirmar legalmente opleno uso da sua authorídade. No exercício delia
elle se lisongea d e t e r recebido com freqüência os vossos
sinceros applausos, testemunhos fieis da mutua confiança, que reyna entre vós e elle: e perfeitamente sensível ás
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satisfactorias demonstraçoens da vossa cordeal adhesao,
manifestadas no dia 3 do-corrente, em opposiçaõ aos
sacrilégios insultos de dyscolos amotinadores, elle vos
agradece os heróicos esforços, com que, como cidadãos
fieis, cooperastes com os valorosos filhos de Marte para
supplantar temerárias emprezasde cérebros desasizados.
A pátria cheia de júbilo se congratula de descançar pacifica á sombra do vosso zelo; e toda a Naçaõ consagrará em seus fastos este rasgo generoso de vossa fidelidade.
Briosos habitantes da Bahia! O vosso timbre glorioso
foi sempre a paz, o valor e lealdade. Naõ degenereis
dos heróicos sentimentos, que tam altas virtudes inspiram. Sobre ellas está firmada a establidade da vossa
fortuna, o decorro das vossas famílias, e a prosperidade
de todos os vossos interesses mais queridos. Ha inimigos oceultos, que machinam privar-nos da fruição
destes bens, e derramar amargura em todas as doçuras
da vida social. Naõ saõ demasiadas todas as precauçoens para evadir-vos âs suas insid ias. Ornais poderoso
antídoto contra esta peste do Estado he uma perfeita
confiança no Governo, cujas vistas providentes vos poraõ
a salvo dos perigos, que nos ameaçam. Estreitai pois
estes laços; e estai certos de que este Governo conhece
os seus deveres; e â custa de todos os sacrifícios os mais
custosos, naõ faltará ao fiel cumprimento das suas obrigaçoens.
Palácio de Governo da Bahia 4 de Novembro de
1821.
Luis Manuel de Moura Cabral, Presidente.—Paulo
José de Mello Azevedo e Brito, Vice-Presidente.—José
Fernandes da Silva Freire.—Francisco de Paula e Oliveira.—Francisco José Pereira.—Francisco Antônio Filgueiras.—José Antônio Rodrigues Vianna.
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A Juncta Provisional do Governo da Provincia da Bahia aos seus habitantes.
Habitantes da Bahia!—A Juncta Provisional do Governo desta Provincia, installada no sempre glorioso dia 10
de Fevereiro pelo ülustre povo e briosas tropas desta cidade para vos reger em paz, e manter a sagrada causa da
jurada Constituição Portugueza, esta mesma Juncta reconhecida e approvada por El Rey o Senhor D. Joaõ VI.,
e pelo Soberano Congresso das Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes, se congratula hoje com vosco,
por vos haver salvado do insondavel abysmo, em que
meia dúzia de monstros sem pátria nem religião, illudindo a poucos homens crédulos, vos ia despenhando.
Jozé Egydio Gordilho, Jozé Eloi Pessoa, Felisberto Gomes, Joaõ Antônio Maria, Jozê Antônio Machado, Salvador Pereira da Costa, Joaõ Primo, Antônio Maria, e
Jozê Gabriel da Silva Daltro, uns perdidos na opinião
publica, e todos inimigos parciaes do Governo por lhes
naõ haver fartado a insaciável sede de torpes lucros e
tresloucados despachos, arrojáram-se a perpetrar o horrível crime de attentar tumultuariamente contra a existência deste mesmo Governo, que com tanto risco e tamanho denodo foi levantado por vós, sobre as ruínas do
antigo despotismo; e percorrendo as ruas com alaridos,
apresentáram-se nos Paços do Conselho, acompanhados
de alguma gente da plebe, raros officiaes de linha, e pouquíssimos paizanos sem representação civil, arrombaram
com suas espadas a caixa, em que se guarda o estandarte,
arrancaram-no daquelle deposito, forçaram alguns dos
membros do corpo nobillissimo do Senado, que então ali
se achavam, a atravessar a Praça; e violando o respeito
devido ao Palácio do Governo, invadiram-no, armados
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com punhaes e pistolas, que bem se viam escondidas
por entre seus vestidos, equizeram obrigara Juncta Provisional a demittir-se, e (o que mais he) a authorízallos
para a seu sabor estabelecerem um novo Governo, que,
fartando-llies sua venenosa ambição, vos lançaria sem
duvida no pelago da anarchia. Mas o invencível braço
do Senhor Deus dos exércitos, que tem sempre velado na
felicidade desta formosa Provincia, vos salvou também
agora de serdes victimas sacrificadas á maldade daquelles
energumenos, que violando sem pejo o juramento, que
tam legal e solemnemente prestaram, de obedecer a este
Governo, cubrindo-se com as falsas roupas de amigos do
povo, pretendiam satisfazer suas paixoens particulares, e
collocaudo no meio da discórdia o ídolo que adoram, elevar-se, abater-vos, e lançar assim os alicerces aos criminosos e sinistros fins do mal extincto partido Felizbertino,
que naõ tendia menos que á perfeita scisaõ entre o Brazil e Portugal. Sim, firme a briosa tropa nos princípios,
que jurou manter, naõcorreo, voouasoccorrer-vos, esem
practicar a menor violência, soube preservar-vos das desgraças, de que ereis ameaçados. Esses filhos bastardos
da pátria, que com vil perfídia se attrevêram a querer
Buffocar em vos os sentimentos, que characterizávam os
verdadeiros Portuguezes, viram baldados seus iníquos
projectos, naõ conseguiram, como intentavam, marear o
brilhante esplendor da gloria adquirida no sempre memorável dia 10 de Fevereiro, por vos e pela valente tropa,
á qual mil e mil louvores sejam dados. A Juncta Provisional, depois de esgotar todos os meios de pacificar
aquelles insanos, fazendo-lhes as mais generosas proposiçoens, dictadas todas pela prudência, pelo amor â Constituição, e uniaõ com seus irmaõs de Portugal, e pela
obrigação, que con tiali io, de defender-vos á custa de seu
próprio sangue, vio-se cm fim necessitada a fazer pren-
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dar os infames perturbadores do socego publico, que com
inflexível contumacia persistiam em seus abomináveis
intentos. Eilos pois em prizaõ, esses inimigos da boa
ordem, a quem os remorsos haõ de attormentar; e naõ
mais receeis que vos inquietem.
Habitantes da Bahia! Acolhei-vos a vossos domicílios ; ternas mãys, carinhosas esposas voltai ás delicias de
tomar de novo nos braços maridos e filhos; contai que a
vigilância do Governo a cada momento sobe de ponto,
para conservar-vos era paz; vivei, pois, em tranquillidade
no seio de vossas famílias; e confiai como até aqui em
nós, e na patriótica e valente tropa, guarda segura de
vossas vidas e fazendas, clamando com nosco—Viva a Religião! Vivam as Cortes da Naçaõ Portugueza! Viva
a Constituição, que ellas decretarem! Viva El Rey o
senhor D. Joaõ VI.
Palácio do Governo da Bahia, aos 4 de Novembro de
1821.
Luiz Manuel de Moura Cabral, Presidente.—Paulo
Jozé de Mello Azevedo e Brito, Vice-Presidentc-nJozè
Fernandes da Silva Freire —Francisco de Paula de Oliveira.—Francisco Jozê Pereira,—Francisco Antônio Felgueiras.—Jozé Antônio Rodrigues Vianna.

Parecer da Commissaõ de Constituição, sobre a abolição
dos tribunaes no Rio-de-Janeiro.
A Commissaõ de Constituição encarregada por este
Soberano Congresso de interpor a sua opinião sobre os
assumptos, que ficaram indecisos, a respeito das proVOL. XXVIII. No. 164.

B

10

Política.

vincias do Brazil, tem a honra de apresentar o resultado
das suas conferências, com a urgência que lhe foi recommendada. A mesma Commissaõ, depois de ter ouvido
os illustres Deputados das referidas provincias, concordou nos seguintes artigos.
l . Q u e fiquem extinctos todos os tribunaes, que El Rey
creou na cidade do Rio-de-Janeiro, depois que para ali
se trasladou com a sua Corte.
2. Que as funcçoens do Desembargo do Paço, e da
Meza da Consciência, sejam exercidas de óra em diante,
do mesmo modo que o eram antes de serem creados estes
tribunaes no Brazil.
3. Que as funcçoens do Conselho da Fazenda e do
Erário, no q'ie respeita a provincia do Rio-de-Janeiro,
seraõ exercidas por uma Juncta de Fazenda, que será inBtalladado mesmo modo, ecom as mesmas attribuiçoens
que estaõ decretadas para as outras provincias do Brazil,
e para esta Juncta passarão os documentos parciaes, que
lhe saõ necessários, para a administração da fazenda da
provincia.
4. Que o Governo seja authorizado para nomear outra
Juncta temporária, para ser particularmente encarregada
de inventariar todos os livros, documentos e tudo o que
pertence em geral ao Reyno Unido; e para arrecadar,
liquidar e remetter para Lisboa, ao Ministério da Fazenda Nacional, o que successivamente for liquidando, arrecadando e inventariando, com a necessária clareza, tanto em relação ao Conselho da Fazenda, como ao Erário,
notando especialmente o que for entregue á Juncta da
Fazenda provincial.
5. Que a esta mesma Juncta de Commissaõ de liquidação fique pertencendo o que respeita a contabilidade,
liquidação e arrecadação dos objectos da extincta Juncta
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do Commercio, nos termos do artigo antecedente: e a
inspecçaõ sobre os melhoramentos da agricultura, commercio, fabricas e navegação da provincia, fique pertencendo â Juncta provincial administrativa, a qual proporá
as reformas ou alteraçoens, que lhe occorrerem, para se
obterem os pretendidos melhoramentos.
6. Que a Casa da Supplicaçaõ do Rio-de-Janeiro fique reduzida a uma Relação provincial, e que nella,
assim como nas outras Relaçoens do Brazil, seja a ultima
instância, era que findem as demandas, salvo o recurso
da revista, nas causas que excederem o valor de
2:000.000 réis, para Lisboa, no juizo, e nos termos, que
prescreve a actual Legislação existente. As provincias,
que actualmente naõ tem Relaçoens, continuarão a interpor os seu6 recursos, para aquellas a que actualmente
recorrem, em quanto se vam decretar e fazer installar as
outras Relaçoens de provincias.
7. Que provisoriamente fique exceptuado da abolição
indicada no art. V o Supremo Conselho de Justiça, estabelecido no Rio de Janeiro, para serem remettidos
a elle, como actualmente, os Conselhos de Guerra, em
quanto se naõ faz extensiva ás outras provincias, a proprovidencia estabelicida a favor da provincia do Maranhão.
8. Que os Membros dos Tribunaes extinctos fiquem
aponsentados com meios ordenados, em quanto o Governo os naõ chamar e empregar como lhe parecer conveniente para o bom serviço publico.
9. Que a todos os officiaes e empregados subalternos das
extinetas repartiçoens se conservem metade dos ordenados por tempo de um anno, e só aquelles, que naõ tiverem vencimento por outra repartição, que igualem os
meios ordenados.
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10. Que a Juncta Provisional empregue com preferencia aquelles dos indicados no artigo antecedente que
o merecem, no serviço, que por estas novas disposiçoens
se ordena. A mesma Juncta formará uma relação de
todos elles, com explicação de seus estados, dos serviços para que tem aptidão, da sua conducta, de todos os
vencimentos que percebem ; consulte o Governo, sobre
os que, em presença da mesma relação, merecem ser inteiramente demittidos, os empregados privados de meio
ordenado, os conservados na continuação delles.
Progressivamente se irá fazendo a reforma de outros
estabelicimentos, e se adianta esta pela sua urgência.
Paço das Coites, 10 de Outubro 1821

(
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)
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil,
L O N D R E S , 18 de Janeiro de 1822.
Gêneros.

Qualidade.

Direitos.

Preços.

.Bahia por lb .jOs. 10jp. a Os. l l p .
Capitania. . . . .
Ceará . . . . . . Os l l p . a Os. l l è P Maranham .. .|0s, l O i p . a Os. l l p .
Algodara.
Minas novas . Os. 9p. a Os. 9 j p .
Os. lOp. a Os. 10£p.
Para
• Pernambuco • Os. l l j p . a Os. 12£p.
.Rio
Anil....,
, Redondo . . .
28s. a 3Ss.
j Batido
Assucar
22s. a 27s.
' Mascavado . ,
18s. a 21s.
Arroz
Brazil
Cacao
, .Pará
45s. a 48s
Cafle
Rio
97s. a 103s.
Cebo
Rio da Prata
Chifres. Rio Grande por 123

• G por ceDto ad va
lorem,
4 | por lb.
Livre de di reitos pnr
exportação.
38. 2p. por 1121b.
5s. por 1121b,

-•A

Rio da Prata, pilha •
10 p . por couro
.Rio G r a n d e ,
Pernambnco, salg-ados
Rio Grande de eavallo
Ipecacuanha Brazil por lb.
Óleo de cupaiba
Orucu
•
Páo Amarelo. Brazil
,
Pao Brazil . . . .Pernambuco
Salsa Parrilha. Pará . . . .
_ ,
í ein r o l o . . . ,
Tabaco
J e m foiha...
Tapiuca
Brazil

7s Op
3s. 4p.
3s. 6p

> por lb.

200Í. p o r ton . . . .
2s. Op, a 2s, 6 p .

Câmbios com as seguintes
Rio de Janeiro
Lisboa
Porto
Paris
.
Amsterdam

Espec ie

40
49J
50
25
12

70
7

Ouro em barra
£ 3 17 10$
•
Oè}
Peças de 6400 reis 3 17 6 # por
Dobroens HespaSonta
nhoes
.
3 14
9
g
\
P e z o s . . . .dictos
4
P r a t a em barra
5 ° J

direitos pagos
comprador,

pelo

direitos pagos pelo
comprador,
6£ p o r l b .

praças.

Hambuigo
Cadiz
Gibraltar
Gênova
Malta

.
.

37
36
30*
43$
45

Seguros.
Brazil. Hida
Lisboa
Porto
Madeira
Açores
Rio da Prata
Bengala

25s
20s
25»
25s
25s
C3s
C3s

Volta

20s
25s
25s
25s
63a
63i
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LITERATURA E SCIENCIAS.

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA.

The Question of Population preço 2s. A Questão
da População; particularmente no que respeita o augmento do numero dos habitantes nos Estados-Unidos,
cuidadosamente examinada, e plenamente considerada,
para descubrir os grandes erros no artigo deMr. Godwin
sobre a população, que appareçeo no N° 7. do Edinburg
Review.

Security of Englishmerís lives: preço 8s. Segurança
das vidas dos Inglezes ; ou encargo, poder, e dever dos
Gram-Jurados na Inglaterra, explicados segundo os fundamentos do Governo Britannico e declaraçoens feitas
por vários estatutos do Parlamneto. Por Joaõ Lord
Somers, Lord Chanceller da Inglaterra, no reynado de
Guilherme III. Ao que se antepõem algumas observaçoens illustrativas do character dos Gram Jurados, como
agora se entende, e necessidade de recorrer aos princípios fundamentaes.
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White's Cattle Medicine, 12-m0 preço Ss. Compêndio de Medecina do Gado; ou observaçoens
practicas sobre as moléstias do gado, e outros animaes
domésticos, excepto o cavallo; com uma série de ensaios sobre a estructura, economia, e moléstias do gado,
vacum e ovelhas, communicados á sociedade de Bath, e
Inglaterra Occidental. Por James White, Cirurgião Veterenario.

Practical Economy. preço 7s. 6d, Economia practica, ou applicaçaõ das descubertas modernas aos usos
da vida domestica.

Freemarís Elements of oral Language; preço 3s.
Elementos da linguagem oral, incluindo um alphabeto
universal destinado a expressar com precisão todos os
sons articulados pela voz humana, em connexaõ com as
differentes modificaçoens; sendo o resultado de uma tentativa para facilitar a acquisiçaõ das linguas estrangeiras,
e fornecer o modo de se expressar correctamente na
própria de cada um. Por Joaõ Freeman, Esc.

Jenner on artificial eruptions. 4to preço 5s. Carta a
Carlos Henrique Parry, Doutor em Medecina, &c; sobre a influencia das erupçoens artifioiaes, em certas moléstias, incidentes ao corpo humano: com uma indagaçaO sobre as vantagens prováveis, que resultarão de novas
experiências. Por Eduardo James, Doutor em Medecina,
&c. &c
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Poesias Lyricas de Francisco de Borja GarçaÕ Stockler do Conselho de S. M. Tenente General, &c. &c. 1 vol.
12.mo Impresso em Londres, 1821.

PORTUGAL

Consideraçoens excitadas pela resposta do Excellentissimo Ministro da Fazenda, aos dous quesitos, que lhe
fez o Soberano Congresso; qual he a causa do desconto
do Papel moeda? Qual o remédio próprio de minorar ou
destruir este mal ? E alguns reparos sobre duas censuras feitas aquella resposta, transcriptos no Astro da
Luzitania N°. 281, e no Portuguez Constitucianal Regenerado N.° 82. Por um Portuguez. Preço 60 reis.

Jornal da Expedição do General Mina ao México.
(Continuado de Vol. XXVII. p. 480.)
No mez de Outubro, de 1816, chegou a expedição
commandada por D. Francisco Xavier Mina, a Port-auPrince, na Ilha de S. Domingos, sob o Governo do Presidente Petion. Fora este porto previamente escolhido como ponto geral de concentração da esquadra desta
expedição, a qual consistia em dous vasos armados, e
uma pequena escuna, tendoa bordo pouco mais de duzentos homens, para o serviço de terra, principalmente
officiaes.
Poucos dias depois de sua chegada, um tufaõ de vento, que ali se chamam hurricanas, causou considerável
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damno aos navios no porto, e os da expedição sotTreram
na calamidade geral. Este incidente causou a demora de
mais de um mez, para concertar os estragos,que sofiVeo
a esquadra, e feito isto, dèo a vella.
Apenas tinha a expedição saído do porto, qnando se
descubrio, que alguma da gente a bordo da escuna, e
de outro vaso, estavam infectos da febre amarella, mas
esperando chegar em breve tempo a clima mais saudável, naõ se julgou que isto fosse motivo sufficiente, para
arribar. Esta esperança foi enganosa; porque uma
serie de calmas, e ventos de Oeste, como quasi nunca
se exprimentam naquella Latitude, demorou muito a
viagem, e a expedição naõ chegou a Grand Cayman senaõ depois de 12 ou 14 dias; quando a passagem poderia ser feita, com os ventos usuaes, em três ou quatro.
Pelo excessivo calor, em conseqüência das calmas, espalhou-se rapidamente o contágio, e quando os vasos
chegaram a Caymans, se achou que toda a gente da escuna, e grande parte da do outro vaso, tinham sido
victimas da epidemia. Neste estado de cousas inutilizava-se a escuna, e o Mestre pedio e se lhe concedeo
licença para partir para a Jamaica, com os enfermos
que o quizéram acompanhar, o resto dos que sobreviveram, foram recebidos a bordo do outro vaso.
Em Port-au-Prince, se uniram â expedição trinta ou
quarenta desertores, de uma fragata Franceza, recém
chegada da França, com officios do Governo Francez
para o Presidente Petion e Rey Christophe.
Estes desertores se offerecêram, para com auxilio de
seus camaradas a bordo da fragata se apossarem dos vasos, e trem com a expedição; mas o General, olhando
para tal medida como deshonrosa, recusou approvalla, e
por conseqüência os projectadores a abandonaram.
Saindo de Caymans, uma bella viraçaõ levou a E x p e V -V -mrt w w
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diçaõ para clima mais fresco, os doentes se restabeleceram, mas naõ antes que quarenta ou cincoenta indivnuos morressem da epidemia, Era a intenção do
neral Mina desembarcar a expedição na Ilha de Gavelston, na provincia de Texas, aonde lhe tinham dicto,
que se havia formado um estabelecimento, pelo commissario Mexicano Uerrera, e aonde havia considerável
corpo de tropas no serviço dos independentes, sob o
commando do Comodoro Aury. Naõ havendo na expedição pessoa practica naquella parte da costa, foi
necessário fallar a algum vaso nas bocas do Mississipi,
a fim de obter informaçoens sobre o porto de Gavelston, e do actual estado dos negócios naquella parte.
Chegou a Expedição em frente de Balise, uma semana
depois de deixar Caymans; éra ja mui entrada a noite, e
a terra mui baixa.de maneira que ambos os vasos infelizmente encalharam, 15 milhas para o sul da barra, e todos a bordo suppozéram, que em breve se faziam os navios em pedaços. Felizmente fazia bom tempo, com
vento de terra, e depois de duas noites e dous dias de
incessante trabalho tiraram-se os vasos do baixo, mas
um dellts mui daninificado. Este damno naõ se considerou de assas importância, para nos obrigar a aportar a
Nova Orleans; e, tendo obtido as necessárias informaçoens, sobre a Ilha de Gavelston, por um Corsário Mexicano, a Expedição deo á vella para aquellelugar aonde
chegou em 3 dias.
Occurrcram aqui novas difficuldades : naõ havia na
barra agira bastante para entrarem os navios no porto,e foi necessário descarregallos no mar; empreza de naõ
pequeno perigo e dificuldade no tempo de inverno,
quando as ventanias do Norte saõ freqüentes no Golplio
de México. Com o auxilio de barcos, que vieram do
porto para esse fim, em três semanas se desembarca-
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ram a salvamento todas as tropas e armamentos da expedição, á excepçaõ de alguns morteiros e artilheria pezada, que se naõ pode desembarcar em tal situação, por
causa de seu pezo.
A Ilha de Gavelston está em cerca de 21 gráos de Latitude Norte; he baixa, estéril, naõ produz senaõ erva
dos pântanos, e poucas canas: naõ tem mato; e, para
haver lenha para a expedição, se apanhava o que o mar
lançava nas praias.
O Comodoro Aury com suas tropas, que seriam cem
homens, vivia em pequenas cabanas, em frente da enseada, aonde astavam anchorados vários corsários, e
prezas que elles tinham tomado aos Hespanhoes. As
apparencias do lugar naõ deram ideas aos officiaes da
Expedição, que fossem favoráveis ao Estabelicimento.
O General parecia estar mui dissatisfeito, naõ somente com as forças do Comodoro Aury, mas com o fim a
que ellas apparentemente se destinavam, que parecia
naõ ser outro senaõ o proteger os corsários. As tropas
da Expedição armaram suas barracas na praia da ilha,
aonde naõ tinham defensa contra os ventos do Noroeste
durante o inverno.
O General resolveo ficarem Gavelston até a primavera
seguinte, tanto para evitar o perigo de desembarcar na
costado México durante a estação dos vent03 do Noroeste,
como para esperar a volta de um mensageiro, que havia
algum tempo tinha mandado com cartas a Boquilla de
Piedra, na provincia de Vera-Cruz, para informar o
Congresso Mexicano, juncto em Techuacan, que naõ
éra distante da cidade de México, de sua intenção de
desembarcar. Esperava também o General poder persuadir ao Comodoro Aury, que se lhe ajunctasse com
suastropase vasos de guerra, para fazer um desembar-
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que na província de Vera-Cruz; mas teve razão para
suspeitar, que as vistas do Comodoro eram mui d inerentes das suas.
O General Mina olhava para as colônias Hespanholas
na America, como causa da ruina de seu paiz natal: as
enormes sommas de dinheiro, que da America se levavam para a Hespanha, naõ somente paralizavam a industria nacional, mas habilitavam seus monarchas a destruir
o Governo Constitucional, e escravizar o povo. Suppunha o General, que se pudesse alcançar a emancipação
dos Mexicanos, naõ somente privaria a Corte de Hespanha dos meios de corrupção, mas obteria o auxilio de
um grande povo, para libertar seu paiz natal daquelle
humilhante estado de escravidão, a que Fernando V i l o
tinha reduzido.
Aury, pelo contrario, tendo sido nomeado Governador
da provincia de Texas, por Herrera, o Ministro Mexicano, que tocou em Gavelston, quando voltava de nova
Orleans, e dez dias antes da chegada da expedição do
General Mina, preferia ficar naquelle estabelicimento,
que ao mesmo tempo que lisongeava sua ambição, éra
bem appropriado para o objecto, que elle contemplava,
de fazer o corso contra o commercio Hespanhol. Em
Gavelston era o Commandante em chefe, civil e militar;
com o General naõ podia esperar mover-se senaõ em esphera secundaria, ou correr o risco de novo estabelicimento. Esta diversidade de objectos e de opinião produzio certo gráo de frieza entre os commandantes, que
se extendeo gradualmente aos seus respectivos officiaes.
Pelo meado de Dezembro chegou á Ilha um Americano, que tinha a patente de coronel no serviço Mexicano, e trazia com sigo cousa de cem homens das fronteiras daLouisiana. Naõ sabia cousa alguma da expedi-
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çaõ do General Mina, até que chegou a Gavelston, aonde vinha unir-se ao Comodoro Aury. Logo que esta
gente soube, que a intenção do General Mina éra penetrar
no México, todos se lhe quizéram unir; mas elle os naõ
animava a isso, por motivos de delicadeza, para com Aury;
e no mez de Fevereiro de 1817 partio para Nova Orleans
a arranjar alguns negócios, relativos ao seu contemplado desembarque no México.
E m nova Orleans, se lhe fizeram proposiçoens para
tomar posse de Pensacola, mas pelas demoras e ma intelligencia deo por maõ a tentativa, e voltou para Gavelston em Abril.
,
Quando chegou, soube que, na sua ausência, tinha havido uma revolução nas tropas do Commodoro Aury, que
acabou com se unirem a sua Divisão, com o ajuste de
que, na projectada invasão do México, o General Mina
commandaria as forças de terra, e o Commodoro Aury a
esquadra.
Feitos os preparativos para evacuar Gavelston, e embarcadas as tropas em grande parte, assim comoospetrechos, antes da chegada do General, logo que este chegou
se embarcou o resto, lançando fogo às cabanas da ilha; e
a esquadra se fez á vela. Consistia o armamento em
dous navios, dous brigues, e duas escunas, tendo a bordo cerea de 400 homens, incluindo os officiaes, dos quaes
havia considerável numero.
E m dous ou três dias chegou a expedição â boca do
Rio-Grande, aonde os Realistas tinham um pequeno
posto, guarnecido aquelle tempo somente por um cabo
com quatro soldados. Um official Hespanhol e vários
outros saltaram em terra, os vasos arvoraram bandeira
Hespanhola, e facilmente se persuadio a pequena guarniçaõ de que eram vasos Hespanhoos da Havana para Vera-Cruz, e obtiverem supprimento de gado, que éra tu-
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do quanto o paiz podia dar. Virou-se um bote indo a
gente a desembarcar, e infelizmente se afogou um officia
Hespanhol. A esquadra tornou a fazer-se á vela, e em
poucos dias chegou á boca do Rio Santo Andero, na província do mesmo nome, aonde o General determinou desembarcar, contra a expectaçaõ de todos os officiaes, que
suppunham dever fazer-se o desembarque em Tampico.
Para dar a razaõ porque se escolheo um ponto de desembarque para a Expedição, tam distante do principal
theatro da revolução, he necessário lembrar, que antes
da chegada do General em Gravelston, elle mandou um
mensageiro com officios ao Congresso Mexicano, o qual
mensageiro voltou pouco antes da partida da Expedição,
mas em vez de trazer resposta á communicaçaõ, que o
General tinha feito, trouxe-lhe a desagradável noticia da
morte do General Morelos, e da subsequente dispersão de
suas tropas, e do Governo. Accrescentou a isto, que entregara os officios do General Mina ao General Victoria
Guadalupe, Commandante General na provincia de VeraCruz, o qual nem mandou resposta, nem fez participação
alguma, posto que se demorasse o vaso um mez, para o
fim de trazer cartas, e no fim desse período foi obrigado
a dar a vela, em conseqüência de se aproximarem os
Realistas a cercar Boquilla de Piedra, por mar e terra.
O mensageiro também o informou de que os Realistas,
anticipando a chegada da expedição do General Mina,
em Tampico, tinham oecupado Altamira, a pouca distancia pelo no acima, com dous mil homens.
Nestas circumstancias, naõ podia a expedição desembarcar em Tampico, e o General vio claramente, que o
comportamento de Victoria, por motivos de desprezível
ciúme, naõ desejava que elle desembarcasse na província de Vera-Cruz: a única escolha, pois, que lhe restava,
éra a tentativa de penetrar por teira, da boca do rio San-
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to Andero, para alguma parte do paiz occupado pelos
Independentes.
As tropas desembarcaram na manhaã seguinte á chegada da Expedição, eâs duas horas da tarde começaram
a sua marcha para Soto Ia Marina, pequena aldea a alguma distancia do rio, guiadas por um natural do paiz,
que o General trouxe de Gavelston, para este fim, e um
soldado, que achou no desembarque, e que, provavelmente induzido por medo, disse ser um paizano.
Os marinheiros e cousa de 29 soldados ficaram por desembarcar, para segurarem as armas e petrechos, até que
se pudessem mandar pelo rio acima em botes, o que éra
obra de tempo, porque a esquadra naõ podia entrar a
barra.
U m corpo de negros, cousa de 60 homens, que dantes
estava no serviço do Commodoro Aury, ficou com elle.
O General, naõ se sabe por que motivo, naõ os quiz levar
com sigo. Eram principalmente naturaes de S. Domingos, e mui boa tropa, circumstancia estaque induzio alguns officiaes a fallar ao General na matéria, mas a sua
resposta foi, que tudo quanto precisava eram as suas armas, que havia bastante gente no paiz ; o que lhe bastava
eram armas e officiaes; o êxito mostrará, que elle teve
pouco depois razaõ de mudar de opinião, e lamentar a
auzencia desta gente, que deixou ficar sem necessidade.
Todas as tropas que desembarcaram e marcharam para
Soto Ia Marina, poderiam chegara 300 homens, dous terços dos quaes eram officiaes.
O caminho, por mais de oito léguas jaz em uma tira
de terra estreita e baixa, estéril e sem água doce, banhada
pelo rio, pela esquerda, e por um lago pela direita. Fazia muito calor, e as tropas padeciam pela sede e fadiga,
que éra mais intolerável, por ser este o primeiro dia de
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marcha, e poucos estarem accustumados a marchar a pé.
Pelas quatro horas da tarde chegou a Divisão à margem de um braço do rio, que parece communicar com
o lago para a direita, e que se passou immediatamente,
com a água até os hombros; e continuou a marcha com
os vestidos molhados.
Chegando a noite, muitos indivíduos estavam tam desfalecidos com sede e fadiga, que beberam da água salgada do rio, com o que agravaram a calamidade. Poucos
dos mais robustos e da maior perseverança chegaram
pela meia noite a uma planície cercada de outeiros pouco elevados, aonde acharam, com grande alegria sua, um
poço d'agua cuja, mas doce, aonde até havia cavallos
mortos. A sede intolerável venceo a repugnância de tal
espectaculo; beberam avidamente da água, que consolou
a gente naquella situação, mais do que se fora o melhor
vinho.
Suppondo-se consideravelmente avançados do corpo
principal da Divisão, e estando mui fatigados, resolveram
ficar ali até o amanhecer, sem outro alojamento ou cubertura, que a terra e o céo. Uma hora depois chegou
o General com uns poucos officiaes, deixando o resto da
Divisão mais de uma légua na retaguarda. Resolveo
marchar para um pequeno rancho* cousa de uma légua
* Pequena herdade usualmente dependente de alguma Fazenda, para cuidar das crias de gado: o termo, porém, se applica
também indiferentemente ás herdades, cultivadas. Os habitantes saõ indÍ8tinctaraente chamados rancherot, que na estiicta
accepçaõ da palavra he rebanho de vacas : os cultivadores das
terras nas Fazendas se distinguem pelo nome de Paysanos.
O
vestido do paysano e do índio naõ consiste de outra cousa senaõ
ura par de ceroulas curtas de algodão, e uma camisa do mesmo
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mais adiante, esperando achar algum alimento, pois naõ
trazia mantimentos alguns dos navios; mas chegando ali
teve a mortificaçaõ de saber, que os camponezes tinham
fbgido, naõ deixando mais que as paredes. Esta gente
ignorante, naõ comprehendendo o objecto da chegada da
Expedição naquelle paiz, cheios de temor se esconderam
vendo approximar as tropas.
A guarda avançada, porém, realizou em parte suas esperanças; porque descubrio uma pequena fonte de boa água
juncto ao Rancho, e de manhaã mataram a tiro alguns
papagayos, o que foi de muito serviço para confortar a
gente exhausta de fome e sede. Pelas 10 horas chegou o
corpo principal ao Rancho, e depois de algum descanço
continuou a divisão a sua marcha para outro Rancho, cousa de 4 léguas adiante, aonde diziam os guias havia muito gado e carneiros. Resolvendo o General fazer halto
ali, e refrescar as tropas, mandou o chefe do Estadomaior a diante, em ordem a preparar o que fosse necessário para este fim.
A marcha continuava por ouleiros calcareos de còr
branca, sem hervâ, nem arvores, que mitigassem o ardor
d o sol, ao meio dia, reflectindo os raios de luz e calor
pano, geralmente de sua própria manufactura. O ranchero esta
mettido em uma veste de couro, com uma machina do mesmo
material, que cobre as coxas, e se chama quixote: as pernas
saõ protegidas por calças de couro. Este vestido he absolutamente necessário, para os livrar dos espinhos, de que os cerros
e planicies estaõ cheios, quando vam acavallo e a gram galope,
por entre os arbustos de espinhos, em busca dos cavallos bravios,
e do gado. Saõ excelentes cavalleiros, mui destros no uso do
laço, qne atiram com tal precisão, que raras vezes erram o colher o animal, que procuram apanhar.
V O L . XXVI11. N.« 164.
n
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dos rochedos, com oppressaõ intolerável. Pela u m a n o ~
ra se descobriram rebanhos de gado, indicio certo a vizinhança de água, neste árido paiz, aonde as chuvas periódicas ainda naõ t i n h a m começado. E s t e indicio n a o
foi enganoso, porque seguindo o trilho, q u e os animaes
tinham feito, q u a n d o Iam a beber, se d e s c u b r i o em uma
Barranca* uma torrente d'agua, que posto que e s t a c a foi
* Barranca he uma excavaçaõ formada por alguma convulsão
da natureza, ou corrente de águas, durante as chuvas periódicas. Saõ algumas vezes de algumas léguas de extensão, e de
varias milhas de largura, e milhares de pés em profundidade.
Ainda que freqnentemente se acham na declividade das montanhas, também se encontram nas planícies ; e o viajante fatigado, que olha para o termo de sua jornada, chegando inesperadamente á borda de um precipício formado pela barranca, mortifica-se em ver, que tem muitas léguas que andar, para encontrar passagem aonde possa atravessar aquelle aberto golpho, cujos lados perpendiculares, e cheios de penedos, impedem ulterior progresso em linha directa. Estas immensas excavaçoens
6omente podem ser atravessadas em certos lugares, e com grande
difficuldade. A maior parte dos camiuhos, nas Tierras Calientes, 6eguem os rodeios das Barrancas, de que naõ ha salda senaõ em aberturas particulares, e logo se desce para outra. Ordinariamente corre pelo fundo da barranca um regato de água
limpa, que mana dos altos rochedos, e as vezes forma lindas
cascatas, na sua fonte. As margens das Barrancas saõ ordinariamente cubertas de Guavas, e de variedade de arvores fractiferas
de entre trópicos, mixturadas com arbustos verdescentes, que
comsuas flores deleitam o viajante pela fragancia, e o abrigam dos
ardentes rayos do sol que os fere perpendicularmente; fazendo
assim menos desagradáveis os caminhos alias mui ásperos. A
mais desagradável circumstancia he ser obrigado a cruzar e tornar a cruzar muitas vezes o ribeiro: o que succede 50 vezes no
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sufTiciente para mitigar a sede, que atormentava as tropas.
Alguns dos soldados, percebendo o gado, que andava
pastando nas vizinhanças, mataram a tiro algum, e o prepararam logo, para satisfazer a fome; outros passaram adiante para o Rancho, que só distava dali uma milha.
O capataz do Rancho, que provavelmente naõ estava
muito contente com seus hospedes, deo-lhes abundância
de carne de vaca e carneiro; mas a soldadesca tam satisfeita ficou com isto, que se resolveo fazer halto ali até o
dia seguinte; para descançare recobrar a gente da fadiga
e fome, que tinham soffrido, em 24 horas de marcha, sem
comer, e naõ tendo de maicha senaõ 12 léguas.
Era isto no principio de Maio, e uma pancada de
chuva, que calo durante a noite, deo o primeiro indicio
de se approximar a estação chuvosa, naquella parte do
paiz. A Divisão foi um pouco incommodada por esta
desagradável visita, porque se naõ tinham trazido cocoberturas dos navios, e eram as tropas obrigadas a pararar no chaõ, sem abrigo.
Uma partida de 40 homens, commandados por um official Hespanhol, foi em avançada tomar posse de Sotola-Marina, cerca de dez léguas distante, e pelas dez
horas o resto da Divisão continuou a sua marcha. Depois dos usuaes soffrimentos de sede e calor, chegou a
Soto-la-Marinha ao pôr do sol, estando ja aquelle lugar
na posse da partida avançada, havendo-se retirado as
tropas Realistas, logo que elle se approximou.
A" entrada da aldea, veio o Cura encontrar-se com a
decurso de uma légua, quando a passagem he difficultosa, pela
píotuberancia dos rochedos, nos lados da barranca. Como
nasce nestas excavaçoens grande quantidade de canas, a gente
das Tierras Calientes chamam a estas excavaçoens, canhadas.
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Divisão, trazendo com sigo considerável nu mero de
paizanos, e conduzio a gente para a igreja, aonde se
celebrou missa (segundo disse o Cura ao General) para
festejar sua feliz chegada entre elles.
Este padre éra um homem ardiloso, que se deixara
ficar no lugar como espia dos Realistas, aos quaes sem
duvida deo todas as informaçoens, a respeito dos forças
da Divisão e dos planos e operaçoens do General. P o u cos dias depois, suspeitando-se isto mesmo, se escapou o
sagaz padre.
Soto-la-Marina he uma pequena aldea nas margens
do rio Santandero, cousa de 25 léguas pelo rio acima, e
20 de caminho por terra desde a barra. A corrente, que he
bastante rápida um pouco acima, perde-se juncto â aldea, em um lagoa, que se extende daqui até á barra, a
qual forma como preza ás águas, por um banco que a
cruza de uma parte â outra na estreita boca do rio, e
aonde a água corre entaõ com bastante velocidade. No
Golpho de México naõ ha maré; a altura da água no rio,
ou para melhor dizer lago, depende dos ventos, e he
mais alta no inverno, quando as ventanias do Norte
forçam as ondas do mar contra a barra.
Quando a Divisão desembarcou, havia somente 4 ou
5 pés d'agua na barra : consequentemente só os botes, e
pequenos vasos podiam entrar no rio: se naõ fosse por
este impedimento os grandes navios podiam sabir atê
Soto-la-Marina. O rio he largo, por cousa de dez léguas desde a sua embocadura; ali acaba a terra baixa
da costa, e começam os cerros, que a limitam ao estreito espaço, que na planície de Soto-la-Marina naõ excede
150 varas, ou 200 quando muito.
Naõ ha nesta aldea cousa alguma notável; as casas
saõ edificadas de tijolos secos ao sol, e cubertas de
palha: a população provavelmente naõ excede 700
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ou 800 indivíduos. A extensa planície, em que está
situada, naõ produz senaõ ervas, e mosquitos ; observação igualmente applicavel á maior parte das planícies,
nas provincias internas: saõ porém suficientemente férteis, e produzem, cultivadas, graõ b astante, o que precisa de regas, em conseqüência da secura do clima; mas
os habitantes deste lugar saõ demasiado pobres, para entrar nestas despezas. Portanto a necessidade os obriga
a voltar a sua attençaõ para as crias de gado, cavallos,
bois e carneiros, para o que saõ mui próprias as planícies.
Quando começam as chuvas periódicas, cobrem-se as
planícies de luxuriosa verdura, que por si se seca, e
constitue feno e mantimento para o gado, no inverno.
Em conseqüência destes abundantes pastos, e da bondade do clima, provavelmente naõ ha outro paiz * com
tanta abundância de gado e cavallos: o viajante volta
os olhos e vê immensos rebanhos quasi selvagens, pastando em torno de si, ainda mui retirado de qualquer
habitação de homens. Ha também grandes rebanhos de
veados, lebres, coelhos, perus, fezoens, e outras espécies

* Alem dos animaes domésticos da Europa, ha grande numero
de outros bravios nas provincias do México. Os leoens e tigres
saõ de pequena grandeza, comparados com os da mesma espécie em África, e nunca atacam os homens: ha muitos lobos nas
montanhas. O tejou he um animal peculiar do paiz, da grandeza do macaco, e se lhe assimelha nas acçoens e modo de
viver. Veados abundam em todas as províncias, assim como
outras caças. A lebre he de côr mais clara do que a Europea ;
e ha uma espécie de fezoens negra maior que a outra, que he
magra; ha abundância de perus, perdizes, cordornizes. &c. Durante o inverno os lagos e prezas estaõ cubertos de aves aquatiticas de toda a qualidade, e como nunca saõ molestadas facilmente se lhe chega.
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de caça, que como ninguém perturba ainda naõ sabem
fugir do homem como de um inimigo, e por conseqüência seriam fácil preza ao caçador. Os tatus (armadillas)
saõ também peculiares deste paiz, e se acham nas planícies em considerável numero.
Como naõ se cultiva trigo, e ha falta de milho,* o povo
destas provincias raras vezes vê paõ, e he obrigado a
subsistir principalmente de carne de carneiro, e de vaca
seca, quando a podem ter, com um molho composto de
pimenta, a que chamam Chili.
Talvez se naõ ache outro exemplo de um paiz, aonde
a natureza seja tam abundante, e os habitantes vivam
em tanta miséria, como nesta parte do Reyno do México, que dá a triste prova do estado de ignorância e abatimento, em que saõ conservados por seus conquistadores.
Os paizanos da provincia de Nueva Santandero saõ
pela maior parte Rancheros, e excellentes cavalleiros;
quando precisam montar vam em busca de uma manada de
cavallos atiram-lhe com o laço (no que saõ tam destros que
nunca erram o tiro) e o primeiro, que lhes cáe na maõ, he
logo montado sem mais cerimonia. Usam de grandes esporas de ferro, que lhes servem de se segurar applicandoas aos flancos do cavallo, quando elle corcovêa, e de o
estimular a andar quando he obstinado. Os cavalleiros
tem as pernas cubertas com botas compridas, abotoadas
como os borzeguins; e assim se protegera contra os cavallos manhosos, que, como suecede muitas vezes trac* O paõ, que usam os camponezes Mexicanos he ordinariamente de milho. Prepara-se mergulhando o gráo em água
quente, até que fique perfeitamente brando; entaõ as mulheres
o móeui entre duas pedras arranjadas para este firDj de maneira
que nada se perde. Fazem bolos e cozem-os em pratos de
barro.
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tam de lançar de cima de si o cavalleiro, esfregando-se
pela terra: o resto do corpo he cuberto de couro, para
se livrarem dos espinhos e arbustos chamados de musquito, por meio dos quaes passam a todo o galope, em
seguimento do gado e cavallos. Com taes requisitos
estes homens fariam excellentes dragoens, se fossem
propriamente disciplinados, os que se uniram á divisão
do General Mina, em Soto-la-Marina, eram muito melhores cavalleiros, e pouco inferiores, em coragem, aos
estrangeiros.
No dia seguinte â chegada da Divisão em Soto-la-Marina, 5 ou 6 dos officiaes obtiveram cavallos, e fizeram
uma excursão no paiz, foram pela margem do rio acima por cousa de 6 léguas, e chegaram a uma Fazenda
Chamada Paio Alto, aonde acharam o Hespanhol, a
quem ella pertencia, no acto de mudar os seus moveis e
família. Pareceo elle mui assustado com esta visita,
provavelmente por suppor, que éra a guarda avançada
de força mais considerável; nem os officiaes deixaram
de ter bastante susto, pois imaginaram que viam soldados na Fazenda: no que provavelmente se enganaram.
O dono da Casa convidou-os mui civilmente para que
se apeassem, e tomassem alguma cousa de comer; mas
elles, temendo alguma embuscada, naõ aceitaram o convite e voltaram immediatamente para o acampamento,
a informar o General do resultado de sua excursão.
Os paizanos de Soto-la-Marina trouxeram alguns cavallos ao General na manhaã seguinte, e o General marchou com uma partida de dragoens, e 50 homens de infanteria, com mandados pelo Coronel Perry, um Americano, para Paio Alto, esperando surprender o dono, e
obter alguma informação do estado do paiz: frustraramse nisto as suas esperanças, porque achou a Fazenda
abandonada.
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Determinou, portanto, seguir os fugitivos, durante
a noite, que éra mui escura; separou-se a cavallaria da
infanteria, e o General voltou com a cavallaria, para
Soto-la Marina, na manhaã seguinte. O Coronel Perry
naõ sabendo desta circumstancia, continuou em perseguir, e alcançou a família, com o coraboy,pela manhãa,
poucas léguas a diante do lugar aonde as tropas se separaram,
Ao apparecer destas tropas fugio a gente, largando
grande numero de mulas carregadas, e um rebanho
de 400 cavalhos, e mulas. Marchando por um paiz
seco e razo, os soldados soffriam pela falta de água,
e portanto foi resolvido ir a diante procurar alguma fonte ou ribeiro, deixando um sargento, com poucos soldados, para guardar o comboy.
Naõ tinha o destacamento avançado muito, quando
descubrio uma partida de Realistas, que consistia de
200 de cavallo, e que pareciam dispostos a dar batalha.
O coronel Perry dispoz a sua gente em um pequeno outeiro, e esperou a carga. O inimigo avançou resolutamente â distancia de 600 ou 800 passos do destacamente, que â primeira descarga matou 5 ou 6 dos soldados
inimigos e um official; o resto, vendo seus camaradas
mortos, retirou-se a gram galope, e naõ pôde ser perseguido por falta de cavallaria.
Nesta acçaõ naõ teve o coronel Perry um soldado morto ou ferido, porém achou-se mortificado, quando voltou, vendo que os inimigos, que sem duvida espiavam
seus movimentos, tirando partido de sua ausência, saíram de suas embuscadas, e mataram ou aprisionaram
toda a gente que ficara guardando o comboy.
Este momentâneo bom suecesso, provavelmente, animou os Realistas para atacarem o corpo principal ; mas
achando que éra natural encontrarem esquentado rece-
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bimento, retirâram-se, sem tentar ao menos levar com
sigo o comboy,
Pareceo que as mulas estavam principalmente carregadas de milho, e por isso o coronel Perry as deixou ficar
naõ querendo obstruir a sua marcha, na retirada para
Soto-la-Marina, com um saque que suppunha de tam pouca importância: mas teve razaõ de se arrepender, poucos dias depois, quando soube que havia 1500 ou 2000
pezos fortes, escondidos nos sacos de graõ.
No dia seguinte o destacamento chegou a Soto-la-Marina, causando grande alegria a seus companheiros, a
quem a longa ausência começava a causar sustos.
Naõ éra a intenção do General fazer algum mal ao
dono daquella Fazenda de Paio Alto, posto que Hespanhol fosse; e tendo sabido, que elle ajudarão Commandante do Districto em tomar medidas contra elle, desejava informâllo, de que podia ficar tranquillo em sua
casa, debaixo da sua protecçaõ, com tanto que observasse estricta neutralidade, em seu futuro comportamento.
Alguns botes, e a pequena chalupa, que puderam passar a barra do rio chegaram a Soto-la-Marina, com parte da artilheria armas e muniçoens; pelo que resolveo o
General construir um pequeno reduto, para se pôr a seguro no caso de algum ataque do inimigo. Os engenheiros da Divisão demarcaram o lugar na margem do
rio, a pouca distancia da aldea, e a soldadesca, ajudada
pelos paizanos do lugar, começaram a abrir as trincheiras,
Mandou-se um official com 40 soldados a tomar posso de Santander, capital da provincia, com as vistas de
transferir o quartel general da Divisão para ali, se fosse
posto elegivel para esse fim; mas esse destacamento quanVOL. XXVII. N\ 164.
E

34

Literatura

e Sciencias.

do chegou ao lugar achou-o quasi deserto, havendo os
Realistas feito sair a maior parte dos habitantes, pelo que
este destacamento somente ali se demorou um dia.
Esta villa está situada em outro braço do rio; porém
a navegação naõ he tam bôa como em Soto-la-Marina,
pelo que o General resolveo continuar aqui, pois tinha
mais facilidade para desembarcar e assegurar o armamento e petrechos militares.
A fim de averiguar os sentimentos dos habitantes desta
parte do paiz, quanto a esta expedição, determinou o
General penetrar para a capital do districto vizinho, papara onde sabia que as tropas e os Hespanhoes residentes em Soto-la-Marina se tinham retirado.
Saio de Soto-la-Mariua pelo meado de Maio, com 200
homens e duas peças de artilheria, e ao segundo dia de
marcha chegou ao Cerro, acuberto de um quasi impenetrável mato razo, aonde o caminho éra tam estreito, que
se temia naõ pudesse passar a artilheria.
Depois de grande demora, procuraram-se algumas
junctas de bois, de um rancho vizinho, e tirando-se as
peças dos caixoens arrastaram-se a pura força.
A demora, que esta operação occasionou, impedio
que a Divisão chegasse á aldea de Croix, senaõ depois
de quatro dias, posto que a distancia de Soto-la-Marina
fosse pouco mais de 18 léguas. He supérfluo descrever
este lugar, porque em tudo se assimelha a Soto-la-Marina,
tanto nos edifícios como na população.
O General soube dessa gente, que o inimigo, informado de sua marcha abandonara o lugar, e fizera sair os habitantes, obrigando-os a seguíllo para onde ia, que éra
psra a distancia de dez léguas. Vista esta informação,
retirou-se o General para suas trincheiras, e completou
sua bateria. Durante a auzencia destas tropas, appareceo, juncto á barra do rio urna esquadra Hespanhola.
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Poucos dias antes, o Comodoro, com os vasos, que
trouxeram a Expedição, saio ao mar, intentando formar
um estabelecimento em Matagorda, naõ achando que o rio
Santandero, lhe dava porto adequado a seus fins. Ficaram somente na barra um vaso mercante desarmado, que
fora comprado para transporte, e que o General ordenou
que levasse uma carga de couros para os Estados Unidos;
e uma pequena escuna. Esta se fez â vella, e escapou-se,
logo que o inimigo appareceo â vista, e a gente, que vinha a bordo do outro vaso, e consistia somente em
cinco pessoas, embarcaram-se no bote, e vieram ter á
guarda, que ficava na boca do rio, para proteger as armas
e muniçoens.
Os dous bergantins foram em alcance da escuna, e a
fragata approximou-se com grande precaução, e deo uma
banda de descarga contra o velho navio, que estava
quieto anchorado sem gente a seu bordo.
Depois de lhe dar varias descargas observando qne estava quieta, os valentes Senhores se aventuraram a aborâllo, e sem duvida ficaram mui desconsolados pelo
Tesultado de sua acçaõ, que naõ fora nada mais do que
atomadia de um navio velho, vasio. Naõ tentaram desembarcar, para molestar a gente, que estava em terra, e
retirâram-se com sua a preza, mas sendo o navio mui velho, e com água aberta, estragado pelo fogo da fragata,
foi a pique, a pouca distancia do lugar da acçaõ,
(Continuar se ha.)
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252.* Sessaõ.

10 de Dezembro.

Recebeo-se um officio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, respondendo â pergunta, que lhe fez o Soberano Congresso; por que naõ deo cumprimento â ordem
de 2 de Outubro, paia nomear Cônsules nos Reynos
Estrangeiros.
Houve sobre isto grande debate, e observou o Sr. Filgueiras, que o Ministro dava como principal razaõ de
sua omissão, o haver-se referrido a ordem, de que se
tracta, a uma legislação, cuja matéria estava pendente:
que esta razaõ éra inteiramente falsa, porquanto se naõ
reportava a ley alguma, e que naõ éra possivel que se
referisse a uma ley, que tinha ainda de fazer-se. Que foi
muitos dias depois da expedição da ordem, que o Sr.
Miranda fez uma indicação, para que a sua matéria fosse
incluída no decreto, que entaõ se tractava de expedir sosobre os ordenados dos Agentes Diplomáticos,mas que
éra evidente, que uma simples indicação naõ servia de
suspender as ordensja positivamente dadas. E m fim que
éra de parecer que se estranhasse ao Ministro a falta de
cumprimento da ordem. Concordaram todos que o Ministro tinha obrigação de cumprir immediatamente
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aquella ordem; mas resolveo-6e que nada se dissesse ao
Ministro, sobre este assumpto.
Discutio-se o artigo 121 da Constituição; assim como
os artigos 122, e 123.que forauí approvados.

253». Sessaõ.

11 de Dezembro.

Apresentaram-se vários documentos vindos de Pernambuco e da Juncta de Goianna: entre outros, um requirimento do Procurador da Câmara do Recife, Manuel
Caetano Soares, que pede se naÕ deixem sair de Lisboa
alguns dos 42 prezos, que vieram no navio Intriga, para
que se naõ vam unir aos mais, que tam apressadamente
partiram para aquella provincia, até que se verefique o
modo porque se procede nas devassas, que se estaõ tirando a este respeito.
O Chefe de Divisão, Francisco Maximiliano de Sousa
apresentou-se com toda a officialidade do seu commando
a despedirem-se do Soberano Congresso, certificarem sua
adhesaõ ao systema constitucional, e o alto conceito, que
fazem dos Deputados da Cortes. Leo-se a sua memória,
e saíram dous Secretários á Salla immediata, a agradecerlhes,
254a. Sessaõ. 12 de Dezembro.
Discutio-se, o artigo 124 de Constituição, sobre a Regência, que se deve formar, quando vagar a coroa, ou
estiver o herdeiro impedido por minoridade, &c. Decidio-se que as Cortes, em tal caso, nomeassem uma Regancia de três ou cinco membros, naturaes do Reyno,
Presdente o que as Cortes designarem.
Disoutio-se também o artigo 125, e 126, e 127, que
forom approvados. O artigo 18, 1229, e 130, passaram
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com leves emendas. O artigo 131, foi approvado; e
como nelle se estabelecem as Secretarias de Estado, pareceo ao Sr. Braamcamp, que naõ éra preciso fosse artigo de Constituição, ao que, porém, se naõ attendeo.
Elegeram-se os Membros para o Tribunal de Protecçaõ da liberdade da imprensa: e saio só eleito com pluralidade absoluta José Portelli: ficaram os demais para
a sessaõ seguinte.
355a Sessaõ. 13 de Dezembro.
Participou-se âs Cortes, que tinha entrado no porto de
Lisboa, o bergantim Francês Charles Adelle, em que
vinha, com outros passageiros, Luiz de Rego Barreto, o
ex-Governador de Pernambuco.
Leo-se o projecto de decreto para a creaçaõ de um
Banco Nacional em Lisboa, para a amortização do papel
moeda. O Sr. Soares Franco abrio a discussão sustentando o plano. Oppoz-se-lhe o Sr. Luiz Monteiro, dizendo, que se devia limitar á amortização do papelmoeda. Combateram isto 08 Snrs. Xavier Monteiro e
Moura.
Suspendeo-se a discussão para se ouvir a memória de
congratulação às Cortes do Brigadeiro José Corrêa de
Mello, nomeado Governador das armas de Pernambuco,
e que esperava a resposta na salla immediata, aonde
foi cumprimentado por dous secretários das Cortes.
Continuando a tractar-se do Banco se resolveo, que se
chamasse Banco de Lisboa, e se approvaram os artigos
do projecto, de 1 até 8.
Elegeram-se membros do Tribunal de Protecçaõ de imprensa, Izidoro Gomes, Joaõ Bernardino Teixeira, Joaõ
Pedro Ribeiro, Gregorio José de Seixas.
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4 de
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Dezembro.

Discutio-se o artigo 132 da Constituição, sobre a responsabilidade dos Secretários de Estado. Oppoz-se a
essa responsabilidade o Sr. Annes de Carvalho: sustentaram-na os Srs. Moura, B. Carneiro, Pimentel Maldonado e outros. O Sr. Serpa Machado opiniou com o Sr.
Annes de Carvalho. O Presidente propoz à voltaçaõ as
seguintes questoens.
1. Se o artigo 31 das Bazes deve passar para este lugar
da Constituição, salvas as emendas ou addiçoens, que se
lhe pretendam fazer. Resolveo-se, que sim.
2. Se os Secretários d' Estado devem ser responsáveis
pelos abusos de poder, que lhe foi confiado. Decidiose que sim.
3. Se deve fazer-se uma ley orgânica, em que se designem os casos de responsabilidade dos Ministros de
Estado, e as penas conrespondentes. Decidio-se, que
sim.
4. Se a ultima parte do artigo, concebida assim
" Desta responsabilidade naõ os escusará o haverem
obrado por ordem do Rey verbal ou escripta"— deve
ajunctar-se ao artigo. Decidio-se, que sim.
Se accasosedeve nomear, quem se encarregue de formar
um projecto de ley orgânica para a responsabilidade dos
Ministros d' Estado. Decidio-se que sim.
Discutio-se mais o artigo 138, que foi approvado.
O artigo 134 ficou supprimido. Ficou addiado o art.
135.
Disse o Sr. Presidente, que julgava muito conveniente;
que a Commissaõ de Constituição và desde ja tractando
de a redigir, nomeando d'entre si aquelles membros, que
melhor lhe parecer, a fim de que esteja prompta, logo
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que se acabe de discutir o seu ultimo artigo, roí g
geralmente approvada esta proposição, e logo o Sr. Moura requereo, que se nomeassem alguns membros mais
para a Commissaõ, pois se acha muito sobrecarregada de
trabalhos.
O Sr. Presidente encarregou o Sr. Pinto de Magalhaens
de fazer o projecto da ley orgânica da responsabilidade
dos Ministros de Estado: a pezar de se escusar, o Soberano Congresso naõ aceitou a sua escusa.
257*. Sessaõ. 15 de Dezembro.
Discutio-se oprojeclo de ley da Creaçaõ do Banco de
Lisboa, nos artigos9. Houve sobre isto mui renhida discussão, por fim approvou-se o artigo cora um additamento do Sr. F. Borges; asim " Esta hypotheca naõ prejudica as leys, que regulam o concurso na fallencia dos neciantes.
258a. Sessaõ. 17 de Dezembro.
Entraram nas Cortes, nrestaram juramento e tomaram
seus lugares os Deputados pela provincia da Bahia.
Luiz Paulino de França, José Lino Couttinho, o Dr. Cypriano José Barata, Marcos Antônio de Souza, Pedro Rodrigues Bandeira, Luiz José de Barros Leite, Domingos
Borges de Barros, e Alexandre Gomes Ferraõ.
Discutio-se o artigo 135 da Constituição, ao que offereceo o Sr. Pereira do Carmo a addicçaõ, que, depois
das , palavras doze cidadãos, se accrescentasse seis das
provincias Eurôpeas, e seis a das do Ultramar.
O Snr. Annes de Carvallo oppoz-se ao artigo, suppondo demasiado o numero de 12, para o Conselho de Es-
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tado, e que se naõ deve fazer menção de classes, como
abolidas pelas Bazes.
O Sr. Serpa Machado queria que fossem 16 em vez de
12; 8 Europeos e 8 do Ultramar.
A discussão foi interrompida, pelo Presidente, por se
achar na 6alla immediata Francisco Manuel Rodrigues
Ramos, Francisco de Assis Barboza, e Manuel Marquez
Grangeio, Deputados da Provincia das Alagoas, que
foram admittidos, prestaram juramento, e tomaram seus
lugares.
Continuou a discussão sobre os conselheiros de Estado,
e o Sr. B. Carneiro foi de opinião, que naõ excedessem
6 : 3. da Europa, e 3 do Ultramar.
O Sr. Moura oppoz-se, a que metade fosse da Europa,
e metade do Ultramar; porque a adoptar-se isto no
Conselho de Estado, o mesmo se devia fazer a respeito dos
Ministros de Estado, do Supremo Conselho de Justiça, e
de muitos outros corpos.
Depois de longa discussão, propoz o Presidente as seguintes questoens.
1. Haverá um Conselho de Estado ? Esta doutrina he
das Bazes, e por conseqüência ja sancciònada; proponho por tanto se o numero dos Conselheiros deve ser o do
projecto, se maior ou menor ? Resolveo-se, que fosse
maior.
2-Deve o numero dos Conselheiros de Estado ser 13.
Decidio-se que sim,
3. Haõ de ser estes Conselheiros, nomeados pelas
classes, na conformidade do projecto, ou de outra qualquer, ou deverão sair em geral da massa da Naçaõ ?
Resolveo-se, que naõ se tenha attençaõ às classes, e que
sejam extrahidos da massa em geral da Naçaõ.
4. Deve supprimir-se a palavra serviços ou subsistuirV01..XXVIII. 164
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se outra em seu lugar. Resolveo-se, que seja substituída pela palavra virtudes.
5. Se devem ser 6 do Ultramar e 6 de Portugal. Resolveo-se que sim.
6. Resolveo-se que o 13 o . seja nomeado pela mesma forma, que se ha de nomear o septimo membro da Deputaçaõ Permanente.
Approvou-se também o artigo 136, sugeito â alteração, que requerem as decisoens sobre o precedente.
O Sr. B. Carneiro fez a seguinte indicação.
Ha uma ordem das Cortes concebida nestas palavras:
" Ordenam, que cada um dos Secretários de Estado organize com com a possivel brevidade o plano da sua respectiva Secretaria, com declaração do numero de of
ficiaes que precisa, de seus destinos e ordenados, propondo-o ás Cortes para obter sua sancçaõ, depois da qual
(notai Snrs.) ficara livre ao Governo escolher por meio
dos mesmos Secretários de Estado os officiaes e empregados, de que houverem de constar as diversas Secretarias, entre aquelles (notai) que havia em Lisboa e os que
vieram do Rio-de-Janeiro: e logo que for preenchido o
numero prescripto (notai) se transmittirâ ao Soberano
Congresso uma relação dos que ficam excluídos, observando quaes o foram por inhabeis, quaes por falta de lugar; e declarando os annos de serviço década um delles,
para que a vista de tudo se delibere sobre os ordenad os
que devem vencer."
Nada mais claro, nem mais justo. Sei com tudo, que
Silvestre Pinheiro acaba de nomear para a sua Secretaria
quatro officiaes, um dos que vieram do Rio de Janeiro,
e os outros três quaes bem lhe pareceram: no que contraveio em dous pontos a ordem das Cortes. 1.» Em fazer a nomeação antes de ser por elles nem se quer visto
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o plano da Secretaria. 2. 0 Em a fazer de pessoas, que
nem saõ dos officiaes de Lisboa, nem dos que vieram do
Rio-de-Janeiro; augmentado assim despoticamente o excessivo numero dos empregados públicos, com que as
Cortes se acham tam embaraçados, quando he ja sabido
que muitos officiaes haõ de ficar excluídos do numero
por desnecessários, e a cargo do Estado. Tem-se dicto
que o Ministro tende com isto a preferir officiaes hábeis
de muitos annos de serviço, para promover (se damos fé
ao que houvimos, e ao que está escripto na petição impressa e apresentada ás Cortes por Heliodoro Jacynto)
para promover a official maior um seu protegido, uma
creatura e agente do Conde de Palmella.
Deve pois ser nisto ouvido o Ministro. Se se conhecer,
que sem malícia quebrou a ordem das Cortes (hypothese
difficil de se conceber) será publica e severamente reprehendido, para que fique entendendo, que a boa ordem
e a felicidade publica depende da fiel execução das deliberaçoens tomadas pelos Representantes da N a ç a õ : se
porém se conhecer, que obrou por espirito de parcialidade e de querer proteger a alguma pessoa particular, se
lhe mandará entaõ formar culpa, será deposto de um
cargo, de que nesse caso se terá mostrado indigno, e soffrerá sobre si a espada da justiça: para que fiquem sabendo todos os empregados públicos, que haõ de ter irremissivelmente a mesma sorte, sempre que forem tam
perversos, que por contemplaçoens particulares pretendam torcer as regras estabelecidas. Se assim fizermos,
Senhores, irá com vento em poupa a nossa regeneração: se porem tolerarmos a decantada e vilissima patronagem, com razaõ os Portuguezes e os Estrangeiros
se riraõ dos nossos trabalhos, e eu no fundo do meu
coração os contemplarei com indignação e desprezo.
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Proponho, por tanto, que se diga ao dicto Ministro,
que dê às Cortes uma explicação plena e franca do
facto, de que acima he arguido.
Approvado.
O mesmo Sr. B. Carneiro fez outra indicação sobre o
Conselho de guerra de um soldado miliciano; e logo
outra nestes termos.
" Está disposto na ley, e ja sanccionado no projecto
de Constituição, que os negócios militares haõ de correr sob a direcçaõ de um Secretario de Estado, que se
chamará dos Negócios da Guerra. E por quanto para
se evitarem irregularidades he que Be inventou o Systema Constitucional.
Proponho, que se pergunte ao Governo, porque, em
desprezo daquella ley, se conserva a dieta Secretaria
entregue a um Encarregado dos Negócios da Guerra, e
naõ se nomeia Secretario; e que razaõ ha para naõ se
fazer nesta Secretaria o que se tem feito em todas aa
outras
Ficou para segunda a leitura.
O Snr. Barata lêo uma indicação, pela qual requer,
que os artigos da Constituição discutidos e approvados
até ao dia de hoje, naõ se reputem applicaveis ao Brazil,
sem que sejam de novo revist08 e examinados, e que se
faça suspender a discussão do projecto, em quanto naõ
se verificar este processo.
Ficou para segunda leitura.
Approvou-se um decreto, para se admitirem a consumo em Portugal, Brazil e Ilhas as fazendas da índia,
ainda que naõ venham despachadas pelas alfândegas de
Goa, Diu ou Damaõ.
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Ao ler-se a acta da Sessaõ precedente o Snr. Pereira
do Carmo apresentou a seguinte declaração.
" Approvando-se na sessaõ de hontem uma indicação
do Sr. B. Carneiro, para se pedirem ao Governo informaçoens á cerca de um negocio particular, que ha de
sugeitar-se depois á deliberação das Cortes; fui de voto,
que as Cortes naõ devem occupar o seu tempo em negócios particulares, salvo quando elles subirem ao Soberano Congresso por via de recurso extraordinário, exhauridos que sejam todos os meios ordinários."
O Sr. Moura, por parte commissaõ de Constituição,
que com os Snrs. Deputados do Ultramar fora mandada
examinar a Conrespondencia entre o Principe Real e
El Rey, lêo o parecer da Commissaõ, que julga digno dos
maiores elogios, e louvonres o procedimento do Principe
Real, expõem o quanto em todas as suas expressoens se
devisam sentimentos verdadeiramente constitucionaes,
e que em quanto as providencias, que propõem, como
necessárias e indispensáveis para a tranqüilidade da provincia, se participe a El Rey, que as Cortes tem tomado a continuam a tomar as medidas, que julgam mais
convenientes, para se conseguir aquelle desejado fim.
Apoiado,

260.* Sessaõ.

19 de Dezembro.

Recebeo-se um officio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, respondendo ás arguiçoens, que lhe fizera o
Sr. B. Carneiro, sobre a admissão de vários officiaes
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para a sua Secretaria.

Remettido á Commissaõ de Fa-

zenda.
M
Discutio-se o artigo 137 da Constituição, sobre os
Conselheiros d' Estado: depois de longa discussão se decidio, que servissem por 4 annos.
Leo-se a indicação do Sr. Barata, para que o projecto de Constituição, que se acha presentemente em discussão, se suspenda, afim de poderem os Deputados do
Ultramar revêllo, e conhecer se alguns naõ saõ convenientes às suas provincias. O seu illustr* author pedio
retiralla, e substituir em seu Ingar outra, concebida,
pouco mais ou menos, nos seguintes termos. " Que se
declare na Acta, que naõ approvamos alguns dos artigos
da Constituição, e pedimos que a matéria se naõ julgue
sufficientemente discutida, sem que se reunam todos os
Deputados do Brazil, a fim de se modificarem aquelles
artigos, que naõ forem convenientes aquelles povos.'*
Esta indicação deo motivo a renhida disscussaõ, e a
final se concordou, que se retirasse, e que no caso de
haver alguma duvida â cerca dos artigos do projeeto da
Constituição, ficaria livre a qualquer dos Snrs. Deputados o apresentar as suas razoens, quando se tractasse da
final revisão da mesma.
261." Sessaõ.

20 de

Dezembro.

" O Sr. Pereira do Carmo fez a seguinte indicação.
*« As ultimas cartas do Principe Real a El Rey, seu
pay, confirmaram as noticias, que por differentes vias
haviam chegado ao meu conhecimento, a respeito do
mesquinho estado do Banco do Rio-de-Janeiro. E como estou persuadido que este Augusto Congresso deve
extender suas vistas bemfazejas todas as partes do nosso
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vasto império, sem preferencia de umas e outras: requeiro, que a Commissaõ de Fazenda, reunindo alguns illustres Deputados daquella provincia e das outras do Brazil, e pedindo outro sim todas as informaçoens, que houver mister, para o bom e fiel desempenho de sua Commissaõ, proponha ás Cortes, e com urgência, os que julgar mais acertados para sustentar o Banco do Rio-de-Janeiro, e que immediatamente comece a discutir-se o parecer, para acodirmos quanto antes á subsistência das innumeraveis pessoas, que saõ interessadas naquelle estabelicimento.
Decidio-se que ficasse para segunda leitura.
Passou a discutir-se o Decreto para creaçaõ do Banco
de Lisboa, no artigo 10, que foi approvado. O mesmo
aconteceo ao artigo 11, e seguintes até o artigo 18.
A Commissaõ de Constituição fez o seu relatório sobre a extincçaõ dos tribunaes no Rio-de-Janeiro. Vejase p. 9.
202.* Sessaõ. 21 de Dezembro.
Examinou-se o artigo 138 da Constituição, que foi approvado; assim como o art. 139 : o artigo 140 foi regeitado. O artigo 141 foi approvado com a necessária emenda, para se naõ distinguirem as classes, como ja estava
resolvido.
Começou a discutir-se o capitulo 6., que tracta da força militar. Approvou-se o artigo 142, com a addiçaõ
da palavra nacional, depois de força militar, para que
naõ entrem estrangeiros no exercito permanente.
O artigo 143 teve alguma discussão, principalmente
sobre se a tropa devia chamar-se obediente, subordinada
ou passiva; e depois com uma explicação que abrange to-
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da a força militar se approvou a primeira parte do artigo ; e a segunda parte foi approvada sem alteração.
' Resolveo-se, que se permittisse ao Deputado de Saneta Catherina retirar-se a sua terra, como tinha requerido.
263.» Sessaõ.

22 de

Dezembro.

Entrou em discussão a ley do Banco de Lisboa, no artigo 18, que teve longo debate, sobre restringir-se ou naõ
ao banco a emissão de seus bilhetes; approvou-se o artigo com alguma alteração, ficando livre ao Banco a emissão
do papel, com tanto que se naõ exponha a differir ou interromper seus pagamentos. Queria o Sr. Lniz Monteiro uma addicçaõ.que uma Commissaõ das Cortes pudesse tomar conhecimento dos billetes emittidos, mas foi
isto regeitada
Approvou-se o artigo 19 e 20, e parte do 21 até as palavras " nos hvros do Banco." Ajunctou-se outro artigo,
omittido na redacçaõ, para fazer imunes as acçoens pertencentes a estrangeiros, em caso de guerra. Approvou*e o artigo 2 2 ; e ficou adiado o artigo 23.
264.* Sessaõ.

24 de Dezembro.

Examinou-sc o artigo 144 da Constituição, que foi
supprimido: o artigo 145, depois de alguma discussão,
foi approvado com leves emendas.
Ellegeo-se para Presidente o Sr. Trigoso, e para VicePresidente o Sr. Margiochi.
2 6 5 / Sessaõ.

27 de Dezembro.

Entrou em discussão o aitigo 23 da ley do Banco de
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Lisboa; e abrio a discussão o Sr. F. Borges, sustentando
as utilidades deste artigo, para a operação de extinguir o
papel moeda; e o explicou com os artigos 24,25, e 29 do
mesmo projecto. Seguirum-se-lhe no mesmo sentido os
Snrs. Pereira do Carmo, Freire e Moura. O Snr. Luiz
Monteiro oppoz-se ao artigo, asseverando, que havia 700
contos de reis para amortizar o papel moeda , e que dando-se-lhe essa applicaçaõ, que éra a que devia ter, se escusavam novas transacçoens, novos empréstimos, ou outros quaes quer meios.
Foi approvado este artigo, assim como os 24, 25 e 26 e
seguintes até o 31.

226.* Sessaõ»

28 de

Dezembro.

Discutio-se uma emenda proposta pelo Sr. Vilella, ao
artigo 105da â Constituiçaõ,a fim de que em tempo de paz
naõ houvesse commandante em chefe do exercito. Esta
proposição foi apoiada pelos Snrs. B. Carneiro, Luiz
Paulino e Freire. O Snr. Baraõ de Molellos, ainda que
Concordou, no principio defendeo que naõ éra preciso
que isto entrasse na Constituição. O Snr. Pamplona,
porém, argumento ucontrao principio mesmo da emenda.
A emenda foi approvada.
Approvou-se também outra emenda do Sr. Vilella para
que toda a pessoa, que for nomeada Deputado de Cortes
e se escusar, naõ lhe sendo aceita a escusa, naõ possa na
mesma legislatura ser nomeado Conselheiro de Estado.
Approvou-se uma emenda do Sr. Macedo, paTa que o
Conselho de Estado fique responsável, pelo voto que der
contrario à ley, e com fraude manifesta.
Voi. XXVIII. N.° 1(54.

o

5o
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267.* Sessaõ.

29 de Dezembro.

Leo-se redigida e foi approvada a ley para a instituição
do Banco de Lisboa.
O Sr. Pamplona fez uma indicação, para seauthorizar
immediatamente o Governo, a que proceda a um recrutamento; porque as baixas, que se deviam dar no 1.° de Janeiro, 1822, segundo a ley de 7 de Abril passado, deivarem o exercito sem gente para o actual serviço. Remettido à Commissaõ Militar.
Segundo a Ordem do dia se examinou o projecto de ley
para a abolição dos tribunaes no Rio-de-Janeiro, e foi
approvado quanto ao principio, e o resto addiado.
268* Sessaõ.

31 de Dezembro.

Discutio-se o artigo 146 da Constituição, em que começa o que pertence ao Poder Judiciário. Duvidaram
alguns Snrs. entrar no exame do artigo, por julgarem que
se devia decidir preliminarmente a questão, se devia ou
naõ haver jurados em todas as causas tanto civis como
criminaes, no que as opinioens dos Snrs. Deputados naõ
eram conformes. Deeidio-se a final, 53 votos contra 41,
que naõ entrasse no artigo a definição do que he Poder
Judiciário; e que se dissesse simplesmente " O Poder Judicial pertence exclusivamente aos Juizes." A segunda
parte do artigo foi approvada, depois de longo debate. O
Snr. Pinto de Magalhaens propoz ura aditamento, que
foi approvado, para que em caso nenhum, nem as Cortes
nem o Rey, possam dispensar nas formulas dos proces-
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sos. Começou a discutir-se o artigo 147, mais ficou
adiado.
Approvâram-se também alguns dos artigos do projecto para a extincçaõ dos tribunaes no Rio-de-Janeiro.

ANNO DE

1822.

269.» Sessão. 2 de Janeiro.
Tractando-se de examinar o artigo 147 da Constituição disse o Sr. Pessanha, que se oppunha a todo o projecto, e que trazia preparado outro que apresentou, e foi
lido pelo Snr. Bastos. O projecto original excluia os Jurados nas causas cíveis, este contra projecto os admittia,
pelo que se discutio preliminarmente este ponto. Depois de longa e hábil discussão ficou o ponto adiado.
Leo-se o parecer da Commissaõ Militar, e projecto de
decreto sobre o recrutamento, em conseqüência da indicação do Snr. Povoas; approvando-se, que o Governo
pudesse recrutar um numero de homens, igual ao que se
desse baixa no 1.° de Janeiro, em virtude de § 4.o da ley
de 17 de Abril de 1821.

270.° Sessaõ. 3 de Janeiro.
Nesta sessaõ se appresentou um requirimento de
summa importância para o Brazil, e se diz ser dos escravos do Brazil, pedindo que sejam declarados livres
todos os negros, que tenham nascido desde o dia 26
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de Janeiro de 1821, em diante.

Passou á Commissaõ

do Ultramar.
Leo-se um projecto de decreto sobrs as pescarias. A p provâram-se porém somente as baxea desta legislação,
voltando o decreto á Commissaõ, para o redigir de novo
segundo ellas.
271 . a Sessaõ.

4 de Janeiro.

Leo-se uma participação da chegada da fragata D.
Pedro vinda da Bahia, e que traz os prezos que a
Juncta daquella provincia remettia, cora o seguinte officio :
" IHustrissimo e Excellentissimo Senhor.—Depois
de havermos expedido em 9 do corrente a fragata Principe D. Pedro, com os 16 prezos, que mais se distinguiram no feito da sediçaõ do dia 3, de que temos dado conta, julgamos ser uecessario afastar daqui o Brigadeiro
José Thomaz Boccaciari, a quem a opinião publica accusa como um dos principaes chefes dos conjurados, e na
casa do qual se formavam os clubs, e forjavam os planos.
Desde o dia 10 de Fevereiro, este official se mostrou
sempre descontente da nova ordem de cousas, e foi gegeral e constantemente tido por anticonstitucional: nem
éra possivel que deixasse de sentir a queda de um Governo, no qual sem outros serviços que 09 da intriga, de
que he hábil mestre, tinha voado de posto em posto, e
tinha adquirido immenso cabedal, com o manejo dos
dinheiroâ públicos, que lhes eram confiados, para as obras, de que estava encarregado, e com negociaçoens de
rebate de créditos da Fazenda, que elle cobrava do cofre
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publico promptamente, por convinencia dos officiaes
delia, interessados na mesma prevaricação,
Quanto porém á parte, que lhe cabe no crime de sediçaõ, pôde ser que a devassa, que se está tirando, a descubra com mais clareza. Nos, alem da publicidade, de
que ja falíamos, só podemos attestar dous factos.- 1°.
que poucos dias antes da sediçaõ, estando aquelle official
de serviço às ordens do Governo, procurou travar conversa com os dous membros dessa Juncta, Francisco Antônio Felgueiras, e José Antônio Rodrignes Vianna, e
nella trabalhou mais efficazmente para persuadillos, que
o Governo Constitucional naõ podia durar ranitos dias
no Brazil: que este infallivelraente Ia a pôr-se independente de Portugal; que assim mesmo naõ podia durar
em Portugal, naõ só porque Portugal nada valia sem o
Brazil; mas que naõ podia mesmo existir ahi o estado
actual das cousas, contra a vontade das mais Potências
da Europa, e das principaes pessoas desse Reyno. 2.° No
dia e hora da sediçaõ, naõ estando de serviço, appresentou-se logo neste palácio, esforçando-se quanto pôde
por intimidar os membros do Governo, com idéas de
guerra civil, e rios de sangue, que iam correr, se naõ
desistissimos do Governo, pedindo-nos com grandes instâncias, que cedemos á pretençaõ dos sediciosos.
Conhecendo a grande habilidade deste homem para a
intriga, a pezar de ser fraquissimo, julgamos indispensável afastalho, e por isso o remetteraos prezo, em custodia, pelo brigue Carvalho G.°, para que ali seja guardado como S. M. julgar mais justo e conveniente até que
ahi chegue a devasse, que o mostre culpado ou innocente. Mas ou as testemuuhas o culpem ou naõ, nós
naõ hesitamos em declarar, que este homem, intimo
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amigo de Felizberto Caldeira naõ deve de modo algum
voltar ao Brazil.
Hontem recebemos, por um expresso, o officio, que
remetemos por copia, assignado por uns homens, habitantes da comarca de Palma, Provincia de Goyazes,
em que nos participam terem ali levantado um Governo
Provissorio, e nos pedem enviemos os officios inclusos
a S. M. e às Cortes, assim como outro similhante ao
Principe Real, que hoje mesmo expedimos.
Nós naõ faremos reflexão alguma, sobre o procedimento daquelles homens; mas sabendo que em Goyazes
está acclamada a constituição, eque ja estavam nomeados os Deputados daquella provincia para as Cortes,
pretendemos ter com elles o mesmo comportamento,
que tivemos com os de Goianna, e de nenhum modo
auxiliar a sua loucura.
O officio que elles nos dirigem trazia sobre escripto
a Jozé Caetano de Paiva Pereira, que foi membro e
Secretario deste Governo, e dentro delle vinha uma
carta particular, que lhe dirigia o Ouvidor daquella
Commarca,aqual enviamos a Vossa Evcellencia, com as
duas proclamaçoens, que accompanhavam, e cujos papeis poderão facilitar a Vossa Excellencia o exacto conhecimento daquelles remotos Sertanejos. Deus guarde
a Vossa Excellencia. Bahia 14 de Novembro de 1821.
Seguiam-se as assignaturas.

Segundo a ordem do dia se examinou o ponto adiado
sobre a admissão de jurados nas causas civis e crimmaes.
Ficou ainda adiado.
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O Sr. Pereira do Carmo lèo a seguinte indicação
«« i • Que se forme uma Commissaõ especial, para regular as relaçoens commerciaes entre Portugal e Brazil: 2 o .
Que esta commissaõ seja composta dos membros da Commissaõ de Fazenda e Commercio, aos quaes se devem
ajunctar alguns dos Snrs. Deputados dos principaes
portos do Brazil: 3 o . Que estes membros sejam dispensados de qualquer outro trabalho. 4 o . Que a commissaõ
deve tomar em consideração, o que ja disse o Snr.
Braamcamp a este respeito; o officio do Ministro da Fazenda d e 8 de Ontubro, e a presente indicação: 5 o . Que
logo que a Commissaõ tiver concluído os seus trabalhos,
se comece a discutir o plano, que appresentar, preferindo-o a todos os negócios de igual interesse.
272a. Sessaõ.

5 de Janeiro.

Examinou-se o projecto da reformados foraes, que
depois de longa discussão voltou â Commissaõ de Agricultura.
Requereo o Snr. Deputado, Barata que se lessem os
officios vindos da Bahia: naõ se approvou, por serem
mui volumosos.
273.* Sessaõ. 7 de Janeiro.
Continuou, sobre a Constituição, o exame da questão
relativa á introducçaõ dos jurados, quando se ouviram rumores nas galerias, ao opinarem alguns Snrs.
Deputados, que se naõ admitissem Jurados nas causas
cíveis. Depois do mais interessante debate ficou a
questão adiada.
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Nesta sessaõ se tractou de ouvir os pareceres das commissoens.
275°" Sessaõ. O de Janeiro.
Continuou nesta sessaõ a matéria dos jurados, e foram
a final decididos, depois do mais elaborado debate, por
varias sessoens, os seguintes pontos.
1. Ha de a Constituição determinar, que da sua publicação em diante hajam Jurados nas causas cíveis e
crimes? Naõ.
2. Ha de a Constituição declarar, que haõ de haver Jurados nas causas eiveis e crimes, nos casos e
pelo modo, que a ley determinar ? Resolveo-se que
sim, nas causas eiveis por 81 votos, contra 25 : tudo na
forma acima; isto he segundo a ley determinar para o
futuro.
Durante a votação houve grandes murmúrios nas
galerias, quando algum deputado votava contra os Jurados; o que causou aceres queixas na assemblea.
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sobre as novidades

"
deste

inez.

R E Y N O U N I D O DE P O R T U G A L DBAZ1L E ALGARVES.

Conservação

da Uniaõ entre o Brazil

e

Portugal.

Deixamos de tractar esta matéria, no nosso N.° passado, aonde
a indicamos, porque nos faltou o lugar ; e porque, para nisso
fallar, como he devido, vem a ser preciso tocar em pontos, a que
tinharaos decidida repugnância, preferindo sempre esperar que as
cousas se remediariam, sem que fossemos obrigados a propallar
verdades, de tam extensa influencia, que somente a mais crassa
ignorância, ou os mais deploráveis prejuizos poderiam julgar
indifferentes. Mas, he chegado o tempo: e he imperioso, que
rompamos um silencio, que só fora dictado par nosso systema
de moderação, mas que daqui em diante se tornaria criminoso,
e com justiça se attribuiria a fautorizar males, que desejávamos
anciosamente fossem removidos.
Acustumadas as naçoens Europeas a olharem para as colônias Americanas, com os mesmos olhos que as viam ha três séculos; isto he, considerando-as como pequenos presídios, ou meras feitorias de commercio, esquecêram-se do lapso de tempo,
que desde entaõ tem decorrido, e da vasta importância, que essas colônias adquiriram, vindo a fazer-se naçoens ricas e poderosas.
A Hespanha acaba de dar funesto exemplo desta cegueira ;
e por isso esperávamos, que Portugal, aprendendo dessa liçaõ de
seus vizinhos, naõ caísse ja nos mesmos erros. Vendo porém
totalmente frustradas nossas esperanças, he preciso expor com
clareza o actual estado das cousas, rompendo aquelle silencio,
que em vez de ser profícuo, só tenderia daqui em diante a deixar correr o mal à rédea solta, como a triste experiência nos
tem mostrado.
Quando S. M. Fidelissima se mudou para o Brazil, éraasua
Corte toda composta de Europeos ; c Europeos foram sempre
todos os Ministros, de que se formava o seu Governo. Na exV O L . XXVIII. N.° 164
H
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uberante nomeação de títulos de nobreza, que se concederam
durante a estada da Corte no Rio-de-Janeiro, naõ houve filho
algum do Brazil, que se elevasse a essa d.gnidade: eram os
Brazilienses chamados iimaôs, paia pagarem os tributos, e para
levarem o pezo dos encargos públicos: as contemplaçoens tocavam aos irmnõs Europeos.
Mas, em fim, eram isso resultados de um Governo, que, sendo
todo de Europeos, éra o mais absurdo, que se pode imaginar: a
revolução deilou-o abaixo, foi substituído pelas Cortes, e por
xim Governo constitucional, de quem se devia esperar melhoramento no systema; mas vejamos como se tem procedido.
No chamamento de Deputados para as Cortes, deixaram ficar
de fora todo o Brazil. Naõ foi isto esquecimento ; porque nós
bem recommendamos essa medida; e nas Cortes mesmo houve
quem pugnasse por ella: desattendeo-se a todo o argumento, pelo
fatal prejuízo de olhai para o Brazil, como cousa insignificante.
Disseram alguns Deputados, que o Brazil lá obraria como lhe
parecesse ; e longe de lhe darem a maõ, para que abraçasse o
systema constitucional, até nem o contemplaram em suas proclamaçoens, como se naõ valesse sequer o gasto de duas pennadas de tinta.
Deixando assim o Brazil nesse desprezo, nem por isso elle se
esqueceo de Portugal, lembráram-se os Brazilienses de seus irmãos, naõ em palavras mas em factos. AR provincias do Brazil, que ja muito antes de Portugal tinham dado boas mostras
de quererem uma leforma do Governo, começaram a levantar-se,
e todas no sentido de quererem obrar, continuando a sua uniaõ
com Portugal.
Foi a primeira a provincia do Pará ; e logo que proclamou o
systema constitucional, desptdio o Governador, e informou para
Lisboa do desejo, que tinham, de obrar em conformidade com
Portugal. Mas de Lisboa nada se fez a respeito do Pará; naõ
se lhe mandaram instrucçoens, naõ se lhe fez sequer uma proclamaçaõ ; em unia palavra, naõ se adoptou a mais pequena medida para fomentar os bons desejos daquelles povos, e se deixou
ficar em abandono a provincia, entregue até hoje aos baldoeus
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dos partidos, inherentes a uma gente, que, saindo repentinamente do despotismo, se achava sem guia para estabelecer o
Governo Constitucional que desejavam.
Isto naõ saõ asserçoens vagas ; provam-se pelos registros authenticos das mesmas Cortes; donde se vê, quanto o Pará desejava obrar de uniaõ com Portugal, e quanto este o tem deixado
em desamparo. Leia-se o seguinte,
Sessaõ Extraordinária de 23 de Outubro. Parecer da Commissaõ de Constituição.—" A Juncta do Governo do Pará representa, a necessidade de se mandar proceder á nomeação de
novo Governo, que o povo aceitará gostoso; porque ha muito
existem naquella cidade facçoens, que com capa do bem publico acham máo tudo que faz a Juncta, e que o emprego da força para os cohibir, seria em prej uizo da publica tranqüilidade:
Parece á Commissaõ, que se diga ao Governo, que sem perda de tempo remêtta á dieta Jnncta o decreto, que regula o modo de eleger as Junctas provisórias no Brazil, e nomee logo um
Governador Militar, que vá tomar o commando das armas, com
as mesmas attribuiçoens, que o de Pernambuco."
Ve-se daqui, que um anno depois do Pará se ter declarado a
favor da uniaõ com Portugal, e serem bem sabidos os perigos,
que havia, em conseqüência dos diversos partidos; ainda em Outubro éra preciso que as Cortes lembrassem ao Governo a execução da tardia medida, a respeito de nomear Governadores das
armas para o Brazil.
Por oceasiaõ de outra representação do Pará, em que a Câmara recusou dar posse ao Bacharel Francisco Carneiro Pinto
Vieira de Mello, nomeado para Ouvidor, sem que tivesse servido lugar algum da Magistratura; mas que a Juncta daquella
cidade fez entrar no lugar, a pezar das duvidas da Câmara,
disse a commissaõ de Constituição, a quem foi commettido este
negocio nas Cortes; que saõ mui dignas de louvor, e muito
para elogiar as medidas suaves e de tanta ponderação, empregadas pela Câmara, pela Juncta, e pelo povo, neste delicado negocio, que os documentos mostram haver sido tractado com
odo o calor e energia, sem que issso chegasse a sair dos termos
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mais regulares, que podem empregar homens livres, a quem he
permittido o direito de petição. Que naõ se podia duvidar de
que o despacho de tal bacharel fosse feito contra as leys do
Reyno, e que o Ministro aconselhando a El Rey para isso, se
constituio responsável:"
Agora esperaria o Leitor, que a Commissaõ concluísse recommendando, que o tal Bacharel saísse do lugar, e que o Ministro fosse chamado a contas por este facto. Nada disto,
ex aqui a concluzaõ do parecer.
" Naõ he com tudo menos certo, que visto achar-se o negocio
nas circumstancias ponderadas, he conforme á razaõ, que o Bachaael continue no exercício, em que se acha, naõ sendo de
esperar que tornem a vêr-se taes absurdos, como aquelle de que
justamente se queixava a Câmara e povo do P a r á . "
Muito obrigados devem ficar os do Pará á Commissaõ, por
esta consoloçaõ para o futuro, sem nenhum remédio, uem para o
passado, nem para o presente; mandando-se continuar o motivo
de queixa, que éra terem por Ouvidor um ministro sem experiência, nem conhecimentos para administrar a justiça; o
que a Commisaõ admitte ser verdade.
A declaração do Pará se seguio a da Bahia; aonde se mostrou o mesmo desejo de uniaõ com Portugal: e quando essas
noticias chegaram a Lisboa, causou isso a mais enthusiastica
alegria nas Cortes. Mas em vez de mandarem logo ali um ou
mais Commissarios, que examinassem o paiz, para dar informaçoens exactas da opinião publica, e que congratulando os
Bahienses, e congrassando-se com elles, dessem á revolução o
impulso mais útil; só depois de muito tempo mandaram para
ali algumas tropas, que eram o peior apoio, que lhe podiam
enviar ; porque, pelo modo com que foram, parecia mais que
iam supportar um partido do.que a favorecer a liberdade.
Em Pernambuco, aonde eram tam manifestas as ideas de liberdade, naõ podia deixar de apparecer logo a mais viva inclinação de se unirem ao systema constitucional de Portugal;
que ali teria o mais decidido apoio, quando este faltasse em
toda a outra parte. O Governador Rego, como éra natural,
poz em practica toda a força de seu despotismo, para supprimir os desejos do povo. Aqui o Governo em Portugal fez mais
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alguma cousa do que abandonar o povo á sua sorte, como em
outras partes do Brazil; porque se mandaram tropas de Portugal, para sustentar o despotismo de Luiz do Rego ; fingindose que se accreditava nas accusaçoens de Rego, que os movimentos dos Pernambucanos eram para a independência de Portugal, e naõ para a uniaõ no systema Constitucional.
Dizemos que se fingio accreditar-se nas accusaçoens de Rego, porque o character deste indivíduo éra tam conhecido, as
suas tramas também sabidas, os vexames, que elle tinha causado em Pernambuco, desde 1817, tam demonstrados, que só
os naõ conheceria, quem de propósito quizesse fechar os olhos
e os ouvidos.
Chegaram as cousas ao ponto que a provincia de Pernambuco se vio obrigada a pegar em armas, para impedir que esse
Governador a exterminasse toda; e ainda assim, nem uma só voz
se ouvio para a independência, excepto nas accusaçoens de
Rego, e nas pessoas em Lisboa, que fingiam accreditallo, e
que com esse fingimento lembravam, o que naõ passava aos
outros pelo pensamento.
Todos os debates nas Cortes versavam sobre o mandaremse ou naõ tropas para Pernambuco ; miserrima
medida
éra mnadar um punhado de homens para subjugar toda
uma provincia: pareceria, que os que falláram em mandar 400 homens para Pernambuco, estavam persuadidos,
que cada soldado Europeo éra um gigante que mataria mil
Pernambucanos; mas ninguém pensava em remover esse Governador, que éra a pedra de escândalo, e única queixa,
que allegávam os Pernambucanos.
Deixou-se chegar o mal ao ponto de que a provincia se poz
em guerra aberta com o Governador, deram-se batalhas, houve
mortes, lançáram-se os fundamentos a ódios irreconciliaveis, e
achando-se em Lisboa 400 homens para Irem supportar o déspota Rego, naõ se achava um cabo de esquadra, que o fosse
substituir no Governo.
Em fim Rego foge de Pernambuco, e substitue-o uma Juncta
provisória, mas primeiro que Rego chegou a Lisboa um navio,
em que vinham emigrados muitos dos partidistas do mesmo
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Rego, temerosos de que lhes caisse em cima a justa vingança
dos Pernambucanos, vingança de que elles mesmos naõ citavam
um só exemplo, quando das victimas de Rego havia só em Lisboa quarenta e duas : a tudo isto se fechou os olhos: e só porque aquelles emigrados disseram, que vinham fugidos, pelo
temor que lhes inspirava uma consciência oriminosa, bastou isto
para que até os mais moderados membros das Cortes invectivassem contra Pernambuco, chamassem a Rego um Governador
mui constitucional, e se propuzesse mandar para ali mais
tropas.
Quanto a essas tropas recitaremos uma fábula.
A águia
apanhou um cagado, levou-o nas unhas ao ar até grande altura,
e vendo um rochedo, largou o cagado, para que caindo sobre a
pedra se despedaçasse, e ella o podesse entaõ devorar: o cagado
vendo e rochedo sobre que vinha precipitado gritou-lhe - - " guarte lage que te parto."
Applicando a fábula, 400 homens a irem conquistar o Brazil!
Guar-telage, que te parto ! Vamos adiante.
Disse o Deputado Silva Corrêa, na sessaõ de Cortes de 18
d' Outubro, que se 400 homens naõ eram nada no Brazil, para
o conquistar, para que se assustavam com essa bagatella de tropas.
Ninguém se assusta, por certo, com tal pouquidade de tropas,
recommenda-se, que ellas naõ vam, para o bem de Portugal, entendendo por bem de Portugal a sua uniaõ com o Brazil: he a
moderação e naõ o temor, quem suggere essa recommendaçaõ.
Disse-se nas Cortes, que essas tropas naõ iam a conquistar,
mas somente a manter a policia do paiz : se isso assim he f para
que se faz o Governador das armas independente da Juncta Governativa da Provincia ?
Disse o Deputado Moura, nessa mesma sessaõ de 18 d'Outubro, que bastava para aquietar os ânimos, o declarar o Congresso, que aquellas tropas naõ iam a subjugar. Parece que aquelle Deputado esta persuadido, de que as decisoens das Cortes
tem a mesma fé das do Concilio de Trento; mas o povo ainda
naõ cré, que as Cortes sejam inspiradas pelo Espirito 8ancto,
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e que se ellas declararem que o preto he branco e o branco preto,
todos estejam por isso, a pezar da evidencia dos sentidos.
Mas vamos a ver como se provam esses sentimentos de benevolência para com os Pernambucanos ; o desejo de lhes fazer
justiça; ou o merecido ódio ao algoz, que por tantos annos os
tyrannizou, ja como instrumento do antigo despotismo, ja como
Governador sustentado pelas forças do Governo Constitucional
de Lisboa.
Chegou a Lisboa, o ex-Governador de Pernambuco Luiz do
Rego, e a pezar de haver nas Cortes quem requeresse a sua prizaõ, ficou solto, e passeando as ruas de Lisboa, em quanto Stockler continua prezo. Mas como se este contraste naõ bastasse,
certo homem que se intitula procurador da Câmara do Recife, requerêo ás Cortes, que se naõ deixem sair de Lisboa aquelles dos
42 prezos de Pernambuco, que ainda ali se acham, posto que
ja absolvidos pela Relação. De maneira que um accusado com
presumpçoens tam violentas contra si, como he Luiz do Rego,
deve ficar solto ; e os outros absolvidos devem reter-se em menagem fora de suas terras.
Ora as accusaçoens contra Rego saõ da natureza mais séria :
accusam-no de ser inimigo do systema constitucional; de mandar devassar em Pernambuco (depois de ali ter chegado o navio
S. Gualter com a noticia da regeneração em Portugal) de todos
que mostraram prazer com aquelle acontecimento ; de tereseripto para o Rio, offerecendo-se a vir a Portugal dar cabo dos rebeldes ; de prender injustamente muitas pessoas, e nomeadamente
os 42 que mandou para Lisboa ; de instigar com estas e outras
violências os povos a pegar em armas ; de dar cabo do dinheiro
que estava na Juncta da Fazenda de Pernambuco, &c. E com
tudo Rego passea livre em Lisboa, a pezar de dizer o Deputado
Ledo, que o partido militar decidia das medidas contra o Brazil.
No Maranhão houve similhante revolução, e similhantes desejos de continuar na uniaõ com Portugal: para isto éra necessário
derribar o Governo entaõ existente, como se fez nas outras partes;
mas,quanto á escolha do Governo provisional, que se lhe havia de
substituir, os pareceres foram diversos: escolheo-se a peior ve-
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reda, que foi continuar em poder o antigo Covernador ; o que
teve forte opposiçaõ. Mas o Governador, para firmar sua authoridade, valeo-se das máximas de despotismo, que d'antes eram
sua única norma de comportamento, e a demais estigmatizou todos os qne se lhe oppunham, com a nota de independentes. As
provas disto as achamos no seguinte registro authentico das
Cortes.
Na sessaõ de 2 de Outubro se leo o seguinte parecer da Commissaõ do Ultramar:
«» O Governador da Provincia de Maranhão dá conta, em data do I o . de Junho de 1821, de haver mandado tirar, pelo Desembargador Ouvidor Geral do Crime, uma devassa sobre os factos, pelos quaes havia mandado proceder á prizaõ de vários indivíduos suspeitos de anticonstitucionaes, ja participada a este
Soberano Congresso, por elle mesmo, em data de 30 de Abnl
deste anno : remette com aquella sua conta uma informação do
Juiz devassante, extrahida da dieta devassa, e participa haver
mandado soltar alguns dos dictos prezos, haver mandado sair
para fora da provincia o Contador da Juncta da Fazenda, Joaquim da Silva Freire, e o Major de Milícias do Piauhi, Jozé
Loureiro de Mequita, e haver mandado proceder, segundo as
formulas de direito, contra o capitão de Infanteria, Jozê Antônio dos Sanctos Monteiro, por se offerecerem na devassa provas
para pronunciallo; conclue a sua conta, dizendo, que terá de
empregar medidas mais sérias contra aquelles mesmos, que mandou soltar, particularmente contra o Coronel de Milícias Honorio Jozé Teixeira.—A Commissaõ do Ultramar, considerando
maduramente o negocio, naõ pôde deixar de admirar-se, de qne,
havendo na cidade do Maranhão uma Relação, naõ fosse a ella
commettido o conhecimento e decisão das culpas, que resnltavam da devassa, e de que o governador, ar rogando a si as attribuiçoens do poder judiciário, passasse a soltar uns, e a exterminar outros, sem que estes fossem ouvidos em sua defeza, e sem
que a respeito daquelles se fizessem todas as diligencias, que,
além da devassa, se deviam fazer, para se conseguir certeza ou
da sua culpa, ou da sua inuocencia, como éra a acareação delles
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entre si, edelles com as testemunhas; seguindo-se dessa precipitação e irregularidade o ter o Governador de prender, ainda
outra vez, como elle mesmo declara, aquelles que mandara soltar: p o r t a n t o , parece á Commissaõ, que deve o Governador ser
advertido, para conservar illesas as attribuiçoens, que competem a cada um dos poderes constituídos, observar e fazer observar as leys, que regulam os processos."
Principia a Cummissaõ, admirando-se que o Governador do
Maranhão arrogasse a si attribuiçoens do poder judiciário. Forte admiração ! < Quem ignora, que os Governadores do Brazil
tem sempre arrogado a si todos os poderes possíveis e impossíveis, reaes e imaginários ? E andam as Cortes tam atrazadas,
neste ponto, que ainda agora se admiram disto?
Prende-se gente, depois tira-se devassa, mas naõ saindo ninguém pronunciado, o Governador solta, degrada, extermina, com
uma Relação ao pé de si, sem se lembrar, que as causas desses
prezos podiam ser por ella sentenciadas.
O Governador confessa, que das devassas naõ resultou culpa,
mas ainda assim manda-os expatriar. Mais ainda, tem o despejo de dizer, qne os mesmos, que mandara soltar, intentava torallosa prender.—Compassivo Governador.
Um dos deputados disse, que " os Brazileiros, agora que lhes
vam ordens muito differentes daquellas que até aqui lhes iam,
devem vér que todo o empregado, que faltou a seus deveres he
immediatamente castigado."
Excellente! Bem : agora vemos o rayo cair sobre o Governador, o déspota atterrado, os opprimidos com uma satisfacçaõ;
esse indivíduo chamado a Lisboa, o Brazil desagravado
Nada disto, amigo Leitor, a Commissaõ modestamente se
contenta com recommendar que o Governador seja
; seja
o que? huy, advertido para conservar illesas as attribuiçoens!
Nada de remédio aos injuriados, nada de reparação de percas e
damnos ; nada de mudança de Governador. Nada senaõ que o
Governador seja advertido !
O parecer da Commissaõ, foi approvado pelas Cortes.
V o u X X V U I . No. 164.
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Ao depois, fallaremos deste negocio do Maranhão, em particular; o que fica dicto basta para mostrar, como em Portugal
se tem olhado para os negócios do Brazil. As províncias do
interior estaõ todas no mesmo desamparo, e talvez em algumas
partes, nem se quer os Governodores tenham deixado saberão
povo,' que existem as Cortes no palácio das Necessidades. Vamos a outro ponto particular.
Monte-Vedio he, como temos por mais de uma vez mostrado,
a chave da fronteira do Brazil pelo Sul: os povos daquelle paiz
mostravam repugnância a sugeitar-se ao Governo Portuguez;
este éra tal, que ninguém se podia admirar daquella repugnância; mas quando viram que havia um Governo Constitucional,
decíaráram-se que queriam formar parte integrante do Brazil.
Chega disto noticia ofBcial a Lisboa : todo o mundo supporia,
que o Governo Portuguez abraçaria gostoso tam favorável occasiaõ de firmar pela vontade dos mesmos povos as fronteiras do
Reyno do Brazil, n'um pé estável e tam conveniente: éra de
presumir, que se enviasse logo alguém a congrassar aquelles povos ; que fosse ura expresso a convidallos a que mandassem seus
Deputados ás Cortes; que se lhes perguntasse as medidas, que
precisavam ou desejavam para seu beneficio. Nada disto, lá se
deixou tudo a correr pela água abaixo; e o General Lecor, ou
Baraõ da Laguna, a manejar as cousas como pudesse ou quizesse, sem dinheiro para pagar as tropas de seu Commando;
sem ordens; em fim sem uma resposta ou decisão qualquer das
Cortes.
Em fim, como veremos a diante, nomea-se o Baraõ da Laguna para Goveernador das armas no Rio-de-Janeiro, e deixa-se
ficar sem commandante Monte-Vedio, e nem sequer se falia nelle, como se tal naõ existisse ; ou j a tivesse sido entregue a Fernando VII ou a quem quer que seja, com tanto que se consiga
o fim de deixar o Brazil aberto e vulnerável por aquella parte.
i E he assim que se deveriam tractar tam importantes interesses, tam decididas vantagens, que deste facto resultariam ao
Brazil ?

As pessoas mais conspicuas de Monte-Vedio acham-se com-

Miscellanea.

67

promettidas, pelas promessas que lhes fez El Rey de Portugal.
O General qne ficar comraandando na auzencia de Lecor, naõ
tendo com que pagar as suas tropas, naõ sabendo como as ha de
conter; talvez ellas se determinem a fazer um saque, para se
pagarem por suas maõs; ou o General, para salvar sua vida, e
para evitar maiores desordens, se ponha á frente dellas para exigir contribuiçoens forçadas, com que evite maiores males. No
entanto, com estas informaçoens, com taes perigos á vista, o
Governo Constitucional, em Lisboa, recebe estas noticias da
America, sem dar a menor providencia, e com uma apparente
apathia, como se isso fosse a narrativa de um successo no interior da Tartaria 1
i Que mais he preciso para desanimar o Brazil; para lhe mostrar, que em Portugal delle se naõ cuida ?
Chega a Lisboa a noticia official da revolução em S. Paulo; de
que ali se tinha formado uma Juncta Provisional, á maneira das
mais do Brazil, para obrar em concerto com Port ugal. Accresce,
que as tropas em Santos se amotinaram, e causaram horríveis
estragos, que a Juncta Provisória de S. Paulo cohibio.
i Quaes foram as providencias ? Nenhumas ordens, nenhumas instrucçoens, nenhums conselhos.
Mais; o officio do Principe Real referia, que aos esforços do
Desembargador Jozé Bonifácio de Andrade, se deveo principalmente a tranquillidade da Provincia. < Qual a resposta ? Nenhum» agradecimentos ao Desembargador Jozé Bonifácio: pelo
contrario ; nesta mesma occasiaõ se fez uma moçaõ nas Cortes,
para que se lhe tirassem os ordenados que recebia em Portugal.
Jozé Bonifácio he um Braziliense de reconhecido merecimento ;
tractallo assim he mostrar ao Brazil o pouco caso que se faz de
seus naturaes ; he provocar ódios ; e mostrar que se deseja a separação. Seria justiça privallo dos ordenados, que devia receber em Portugal; mas privallo desses ordenados, na mesma oeca6iaõ em que se referiam seus serviços, que mereciam gratidão ;
e naõ dizer nada sobre esses serviços, he o que a política chama
fazer inimigos poderosos, sem necessidade.
Isto mesmo he o que observamos no Governador do Maranhão
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a respeito do Coronel Teixeira. Teixeira terá ou naõ terá boas
qualidades pessoaes ; mas he um Braziliense de importância na
sua terra; imbirrar com elle, como se tem feito, he desafiar o
paiz, he mostrar um desprezo pelo Brazil, contrario ás noçoens
de uniaõ, que tanto nós recommendavamos.
Tendo assim dado um breve bosquejo do modo porque as differentes provincias do Brazil tem sido tractadas, do descuido em
que se tem deixado, e da impressão que deve fazer este systema de proceder, iremos agora ás medidas geraes sobre todo o
Brazil.
Já notamos, que aconvoçaõ de Deputados para as Cortes naõ
abrangeo essa que alguns suppôem insignificante parte da Monarchia, o Brazil : mas quando o mesmo Brazil se veio entregar, se offreceo voluntariamente, se quiz de sen alvedrio unir ao
systema constitucional de Portu gal; recebêram-se por fim seus
Deputados em Cortes : mas < como se arranjaram as eleiçoens ?
Tomou-se para regra um censo velho ; quando a população
éra maior em Portugal do que no Brazil, affectou-se esquecerse, que desde a epocha daquelle censo, tendo-se passado vinte
annos, a população de Portugal tem ido de diminuir, e a do
Brazil, a augmentar, e assim se assegurou nas Cortes a mais
decidida maioridade de Deputados Europeos, para qne os do
Brazil figurassem como meros comparças na farça. Assim os
nossos irmaõs do Brazil naõ tem mais que submetter-se aos
nossos irmaõs de Portugal, e tudo irá em mui boa harmonia.
Faz-se uma ley para a liberdade da imprensa, que as Cortes
julgaram ser mui liberal (a nossa opinião infelizmente foi por
outra parte) mas deixáram-se inteiramente de fora os nossos irmaõs do Brazil : se he bom que haja liberdade de imprensa,
isso he somente para os nossos irmaõs de Portugal.
Achou-se bom, que se nomeasse um Conselho de Estado, e
naõ se julgou máo ser Conselheiro de Estado: mas isto tocou
somente aos nossos irmaõs de Portugal, os nossos irmaõs do
Brazil pertenceo-lhe a gloria de obedecer ; porque nenhum lhe
tocou a ser dos nomeados para o Conselho.
Havia ainda no Rio-de-Janeiro uma espécie de centro de
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uniaõ que dava ao Brazil as apparencias de Reyno, nos tribunaes superiores, que ali se instituíram, mas os nossos irmaõs
Europeos vaõ acabar com isso, pelo que se vê do relatório, que
publicamos a p. 9.
O Governo em Lisboa, nem se quer mandou para as provincias do Brazil, as leys, que tem promulgado as Cortes, como
se no Brazil se devesse obedecer a essas leys por advinhaçaõ,
e quando naõ obedeçam a leys, que naõ se lhes intimam, taxállo
de querer ser independente. Foi preciso que ainda na sessaõ
de 20 de Outubro se fizesse para isto uma indicação.
Ultimamente faltaremos da ley, por que se decretaram Governos provisórios, para as diversas provincias do Brazil; a
qual só podemos publicar no nosso N° passado.
O nosso irmaõ de Portugal, Redactor do Diário do Governo
em Lisboa, naõ julgou que esta ley éra de assas importância
para a publicar; pelo que, depois de esperarmos em vaõ pelalêr
no tal Diário, só a pudemos obter por outra via, para a copiarmos no nosso N.° passado. Assim desculpem-nos os nossos irmaõs do Brazil a tardança, que só foi occasionada pela insígniacancia com que para isso olhou o nosso irmaõ de Lisboa.
Mas vamos á ley, tal qual está; porque a achamos mui alterada do projecto, que tínhamos visto, e que em geral dissemos
éra bom.
Primeiramente as Junctas de cada provincia obram todas separadamente, e cada uma de per si. Isto destina-se a que o
Brazil naõ tenha Governo algum geral, que lhe possa dar outra
apparencia de Reyno, se naõ no nome: os nossos irmaõs do
Brazil concordarão que esta medida he prudente.
Dahi o projecto de decreto propunha, que os membros da
Juncta Provisória fossem eleitos pelos eleitores de Commarca ;
as Cortes mudaram a cláusula para eleitores de parrochia: isto
he, o Governo Executivo, que em toda a parte do mundo, aonde
esse Governo he electivo, he escolhido pela gente de maior ponderação, ha de no Brazil ser eleito pelo tumulto dos eleitores de
parrochia: e os nossos irmaõs do Brazil haõ de esperar a fortuna

de que tal escolha seja feita com muita circumspecçaõ.
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Essa Juncta terá o poder executivo; mas o Governador das
armas he independente delia, e ha de ser nomeado de Portugal:
isto também he prudente, para que á Juncta do Poder executivo,
naõ se lhe mêtta em cabeça executar alguma cousa, para que sejam precisas as tropas; e isto entendem muito bem os nossos irmaõs do Brazil.
Mas esqueceo aqui aos redactores desta ley, que o Governador
Rego em Pernambuco, a pezar de ter o commando das tropas,
naõ pôde subjugar a provincia, quando ella se levantou, e foi
obrigado a capitular com o povo. Para este caso he que desejávamos vêr dirigidas as providencias da ley.
A final, para que tudo vá em boa harmonia nesses Governos
do Brazil, estabelece essa ley terceira authorídade independente,
que he uma Juncta de Fazenda, á qual nem o Governo Executivo governa, nem o General das armas commanda.
E querem as Cortes, que, com tara discordantes elementos,
haja harmonia nos Governos do Brazil ! Se daqui se naõ seguir a discórdia e a desnniaõ, grande portento será : mas talvez
os nossos irmaõs do Brazil o entendam de outra forma.

Governadores

das Armas

para o

Brazil.

Appareceoem fim a nomeação para os Governadores das Armas do Brazil, que se contém no seguinte:—
Decreto.
Attendendo ás qualidades, merecimentos e serviços, que concorrem nos officiaes do Exercito National e Real, mencionados
na relação, que com este baixa, assignada por Cândido Jozé
Xavier, Encarregado do expediente e despacho dos Negócios da
Guerra; hei por bem encarregállos do Governo das Armas das
diflerentes provincias do Brazil, como na mesma relação se
acham designados. O Conselho de Guerra o teuha assim enten-
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dido e faça expedir os despachos necessários. Palácio de Queluz em 9 de Dezembro de 1821.
Coro a rubrica de S. M.
Cândido Jozé Xavier.
Relação.
Rio-deJaneiro. O Baraõ de Laguna, Teu. Gen.
Pernambuco. Jozé Corrêa de Mello, Brigadeiro.
Pará. Jozé Maria de Moura, Brigadeiro.
S. Paulo. Augusto Pinto, Brigadeiro.
Minas-Geraes. Veríssimo Antônio Cardozo, Brigadeiro.
Matto-Grosso. Antônio Jozé Claudino. Brigadeiro.
Rio-Grande. Joaõ Carlos de Saldanha, Brigadeiro.
Bahia. Ignacio Luiz Madeira, Brigadeiro.
Maranhão. Joaõ Carlos d'Oeynhausen, Brigadeiro.
Ceará. Antônio Jozé da Silva Paulet, Coronel.
Pihauby. Joaõ Jozé da Cunha Fidié, Major.
Saneta Catherina. Daniel Pedro Muller, Coronel.
Palácio de Queluz, em 9 de Dezembro de 1821.
Cândido Jozé Xavier.
Sobre esta nomeação pouco diremos. Naõ ha nesses nomes
um só, que seja filho do Brazil, o que nos naõ admira; porque
isto vai coherente com o resto, que temos notado. Mas deve
saltar aos olhos de todos, que similhante exclusão, além de escandalizar o Brazil, mostra a pouca confiança que o Governo tem
em sua força moral, e com dar essas mostras, sem duvida diminue a que tem.
Convém, porém, referir, que alguns dos mesmos periódicos de
Lisboa notaram, que ha entre esses Governadores alguns, que,
a pezar de serem Europeos, sabe-se que saõ da opinião da independência ; e assim se escandaliza o Brazil, sem prevenir o mal,
que se desejava atalhar com tam impolítica medida.
Uma nomeação de todos Conselheiros d'Estado, nenhum filho
do Brazil.
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Uma nomeação de todo o Corpo Diplomático junctamente,
nenhum filho do Brazil.
Uma nomeação de todos os Governadores das armas ao mesmo tempo: nenhum filho do Brazil.
Isto, como dizemos, salta aos olhos de todos ; e se nos disserem, que naõ havia filho algum do Brazil capaz de occupar esses importantes lugares ; o escândalo será ainda maior ; pois se
podem notar nesses empregos homens tam incapazes delles, que
dizer que no Brazil naõ havia, pelo menos, iguaes, he um insulto
à razaõ, que deve irritar até o Braziliense mais phlegmatico.

Partidos

no

Brazil.

Ja naõ pode duvidar-se, que todas as |queixas do Brazil por
mais justas, que sejam, se haõ de characterizar como provindas do partido da independência. Nos temos recommendado,
e recommendamos, a uniaõ dos dous Paizes, como a medida mais
conveniente a ambos os Reynos ; mas naõ queremos com isto
dizer, que do Brazil se naõ façam representaçoens ás Cortes ;
porque assaz se tem feito para mostrar, quanto taes representaçoens e queixas se fazem necessárias, e ponham-lhes a alcunha que
lhes puzerem, e que lhes parecer.
Mas quando se tracta de designar um partido de independência no Brazil, quaudo todos os filhos do Brazil se tem mostrado
tam inclinados a continuar na uniaõ com Portugal, naõ pode attribuir-se isso a rivalidade dos filhos do Brazil contra os filhos de
Portugal; porque achamos a mesma accusaçaõ feita coutra muitos indivíduos, que saõ filhos de Portugal.
Achamos no Astro N.° 325, uma denodada asserçaõ de que
ha no Rio-de-Janeiro um grande partido pela independência.
Chamamos-lhcs denodada, para lhe naõ darmos outro nome, por
chegar a nomear pessoas. Copiaremos uma passagem, e he a
seguinte:—
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" Além do que sabíamos, falíamos agora com pessoa vinda
do Rio-de-Janeiro, a qual nos assegura, que o patido (da independência) naõ he tam pequeno como se imagina ; que se fazem
clubs em casa do Baraõ de S. Amaro, do Secretario Militar,
Sampaio, e que he preciso atalhar estes males, porque os do partido tem muito dinheiro, naõ mas cabeças, e podem por tanto levar atrazdesi homens incautos, e causar terríveis perturbaçoens."
Além deste paragrapho, achamos no mesmo Astro, em outros
N°s. nomeadas muitas outras pessoas de consideração. Se o
Astro he bem informado, as ideas de independência saõ promovidas por alguns dos Europeos, que lá existem ; e vam mais
adiantadas do que geralmente se pensa. Se o Astro naõ esta
bem informado, a especificação de nomes e de pessoas, em tal
matéria, he mui justo motivo de censura.

Commercio

da

Escravatura.

Os nossos Leitores estarão lembrados de um tractado concluído entre a Corte do Rio-de-Janeiro e a de Londres, para esta
pagar 300.000 libras esterlinas ; que seriam applicadas a indemnizar os proprietários de navios do Brazil, injustameute capturados pelos Inglezes, por fazerem o commercio da escravatura.
Restava desse dinheiro uma boa somma em Londres, na maõ
de certos negociantes Portuguezes, que delia eram depositários.
O Governo do Brazil deo por varias vezes ordem aos taes depositários para que lhe entregassem esse dinheiro ; e o Conde de
Palmella, no pouco tempo que servio de Ministro, apertou, com
toda a força que teve, as mesmas ordens, as quaes porém por
varias razoens foram illudidas, e se salvaram das garras do Governo os dinheiros existentes.
Entrou depois o systema constitucional, e todo mundo crêo,
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que o Governo naõ pensaria mais em querer lançar maõ desse
dinheiro, que pertencia aos taes donos dos navios tomados pelos
Inglezes: mas nessa crença todo mundo ficou enganado: assim
como nós.
O actual Ministro dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, mandou ordens positivas, que foram executadas, para que o tal dinheiro fosse entregue ao novo Encarregado dos Negócios de
Portugal em Londres, na conformidade do que ja haviam disposto os passados fieis servidores d'El Rey : isto he o Thomaz
Antônio, Palmella, &c.
Que os negociantes da Bahia, e mais partes do Brazil, a quem
tal dinheiro pertencia, fiquem mui desconsolados a chupar no
dedo, vendo assim o Governo apossar-se sem cerimonia do que
éra seu ; he conseqüência mui natural.
Mas i que diraõ as Cortes a isso ? Um Secretario d'Estado,
lançando assim maõ de dinheiros de particulares, para usar delles ; quando as Cortes tem declarado de sua attribuiçaõ todas as
disposiçoens de receita e despeza da fazenda ?
Agora < que uso faria o Secretario d'Estado desse dinheiro,
assim apanhado por elle a seus donos, sem a menor authorídade
das Cortes ? Foi para pagar os Agentes Diplomáticos presentes
e pretéritos; entrando neste numero alguns dos passados fieis
servidores d'El Rey, que tam bons serviços fizeram ao systema
constitucional cá por fora.
Com que, fosse ou naõ fosse bem empregado o dinheiro, te"
nha ou naõ tenha o Secretario d'Estado faculdade para lançar
maõ de quaes quer fundos sem previa ley das Cortes; o certo
he que os nossos irmaõs do Brazil, donos dos navios aprezados,
viram evolatilizar-se as suas indemnizaçoens; e tal vez algum
dia se mandem ordens ás Junctas de Fazenda do Brazil, que lá
paguem a esses nossos irmaõs despojados das indemnizaçoens,
que cá os nossos irmaõs Europeos lhes embolçáram. Entre irmaõs naõ deve haver cerimonia.

Miscellanea.

75

Maranhão.
Deixamos acima notado, em geral, o comportamento do Governo Constitucional em Portugal a respeito da provincia do Maranhão ; agora diremos alguma cousa em particular, sobre o que
se tem passado na provincia.
Por três vezes temos recebido papeis e documentos do Maranhão, sobre os successos, que ali se tem passado, mas sempre vindos pelo partido do Governador, e nenhums do partido
opposto ; o que he tanto mais notável, quanto os que se acham
abatidos deveriam ser os primeiros a queixar-se. Mas a explicação deste roysterio naõ nos parece dirhcil.
He ja sabido, que, declarando-se o Maranhão pelo systema
coustitucional de Portugal, se formou um Governo Provisório,
a cuja frente ficou o antigo Governador; quizéram uns que este
arranjamento fora muito á satisfacçaõ de todo o povo, excepto
poucos descontentes; outros, que a medida tinha sido imprópria
e violentada pela força da tropa. Como quer que fosse, o tal
Governo Provisório foi authorizado por um acto da Câmara, em
que assignaram muitas possoas de consideração. Seguio-se a
isto mandar o Governador, que se nomeassem algumas pessoas
para o ajudar no Governo; porque até elle mesmo conheceo o
obsurdode abraçar as formas constitucionaes, e continuar o Governador despotico, sem alguma apparencia de Governo popular.
Isto fez, mandando á Câmara, em Portaria de 8 de Abril 1821,
que lhe propuzesse as pessoas, e por outra de 9 do mesmo mez,
em que as nomea, sendo a proposição de seu agrado, que foram
o Bispo D. Fr. Joaquim de Nazareth ; o Chanceller da Relação,
Lourenço d'Arrochella Vieira d'Almeida Malheiros ; o Marechal de Campo Agostinho Antônio de Faria; o Coronel Antônio
Rodrigues dos Sanctos ; o Desembargador Joaquim Antônio
Vieira Belfort; o Tenente Coronel Manuel de Souza Pinto de
Magalhaens ; o Major Jozé Demetriode Abreu ; o Capitão Manuel Jozé Ribeiro da Cunha; o Bacharel Patrício Jozé de Almeida e Silva, e Antônio Jozé Saturnino das Mercês.
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Vejamos agora como este Governador, chamado coustitucional,
procedeo, contra aquelles, que foram oppostos a elle continuar
no mando absoluto, que se lhe concedeo. Aos 15 de Abril expedio logo a seguinte :
Ordem.
" Sendo notoriamente conhecida a escandaloza e insidiosa conducta do Coronel Honorio Jozé Teixeira, e o descaramento com
que tem procurado promover a desordem e anarchia nesta cidade,
chegando ultimamente ao excesso, de terem apparecido alguns
escravos seus armados de noite pelas ruas, para talvez servirem
de innstrumento de maiores iniquidades, que premedite ; e sendo o mais sagrado dever da Authorídade, que me foi confiada,
manter a tranquillidade e segurança publica : determino, que o
Desembargador OuvidorGeral do Crime Joaõ Francisco Leal vá
immediatamente prender o referido Coronel Honorio Jozé Teixeira, e o faça conduzir para bordo da Corveta de Guerra Princeza-da-Beira, naõ só pelos motivos referidos ; mas também para o Bubtrahir aos effeitos do furor popular, de que mui provavelmente seria victima, em quanto pela averiguação legal, a que
se ha de proceder, naõ se conhece verdadeiramente se he cúmplice dos horrorosos crimes de que a voz publica o accusa. O
mesmo Ouvidor Geral do Crime lhe fará apprehensaõ em todos os
papeis, que naõ sejam relativos a objectos particulares e domésticos, examinando a quantidade e qualidade de gente, que se
ache em sua casa, e se tem armas, requerendo o auxilio de que
precisar, para a prompta e fiel execução desta diligencia, ao
Tenonte Coronel Commandante do Regimento de Lisboa, Manuel de Souza Pinto Magalhaens. O Desembargador Ouvidor Geral do Crime assim o cumpra e tenha entendido. Maranhão.
Palácio do Governo, 15 de Abril de 1821.
Com a Rubrica

de S.

Excellencia.

Ora aqui temos uma ordem de prizaõ, dimanada d'um Governo Constitucional á Portugneza, chamando a nm homem réo
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dos crimes mais horrorosos ; por que assim o diz a voz publica,
sem ter feito averiguaçoens, a que depois do homem infamado
e ultrajado havia proceder ; sem mesmo apontar um só crime; e
mandando-lhe apprehender os papeis ; sem dizer ao que se referiam.
Mas logo depois vem a portaria, em que manda devassar dos
taes crimes, que he verdadeiramente uma catilinaria, tomando
por existentes factos naõ allegados, e concebida no tom de um
dos firmans, que se passam em Constantinopla. Eis aqui a integra desse longo aranzel.

Portaria.
«' Sendo públicos e notórios os incendiarios procedimentos de
alguns indivíduos, que attentáram contra a segurança e tranquillidade publica deste povo benemérito, chegando com escândalo e ouzadia ao ponto de pretenderem por meio de cavilosa
illusaõ seduzir alguns officiaes e soldados, e inspirar a todos um
espirito insubordinado, turbulento, e anarchico, formando nocturnos couventiculos, dentro e nos arrabaldes da cidade, aonde
claramente se traçavam planos para subverter e annihilar a ordem estabelecida uo glorioso 6 do corrente, e derribar o Governo publico e legalmente installado pela vontade mais declarada
da Câmara, Clero, Nobreza, Povo, Chefes e Soldados, chegando ao criminoso excesso de publicarem a seu arbítrio listas nominaes das pessoas, que deviam preencher os cargos daquellas
antíioridades civis e militares, que violenta e tumultuosamente
se propunham destituir, deixando suspeitar, que alliciávam alguns escravos, para com o auxilio desta classe desmoralizada
conseguirem os seus nefandos projectos; receio que obrigou a
mnitos cidadãos, aterrados a requererem-me as mais eficazes
medidas de segurança e protecçaõ, e aceusarem publicamente
aquelles, que reputavam authores de lembrança tam atroz ; disseminando alem disto mentirosas, infames e detestáveis calumnias contra todas as authoridades, alvo do seu rancor; afflxando
sórdidos pasquins, e publicando libellos, calcando desta sorte
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aos pés todas as leys pátrias, e a obediência, que lhes he devida, pondo em evidente risco a honra; fazenda e vidas de milhares de honradas famílias, desprezando todos os regulamentos de
policia, e ameaçando de minas uma cidade florescente, e de destruição o feliz systema liberal e constitucional, que temos adoptado ; e 3endo um dos meus primeiros deveres manter e defender
a propriedade e segurança individual, bem como o systema constitucional , mandei segurar oe mais reconhecidos e diffamados
conspiradores e perturbadores da ordem e tranquillidade, que a
opinião publica apontava e pronunciava, naõ só para tranquillizar os ânimos, e facilitar os meios de satisfazer a Justiça tam altamente aggravada, mas também para evitar que o furor, e o
resentimento popular se desprendesse contra elles, do que madifestava indícios positivos; e para que se haja de conhecer em
tam graves imputaçoens com aquella legalidade, clareza e individuaçaõ, que leve ao conhecimento naõ só dos cabeças e sócios
desta perversa associação, mas que demonstre também se ainda
existe ou acabou, ficando de uma vez tranquilla e segura a confiança publica. Tendo onvido o parecer da Juncta Consultativa,
creada por Portaria de 9 do corrente ruez, ordeno, que o Desembargador Ouvidor Geral do Crime, Joaõ Francisco Leal, passe
a conhecer immediatamente, por meio de uma devassa a mais
seria, e escrupulosa, destes infames altentados, naõ so no que
he relativo á identidade dos perpetradores, mas também dos
factos, e suas circumstancias, para se proceder conforme ao
gráo de prova, que resultar, as circumstancias exigirem, e a
ley mandar. E como he necessária uma prova attendivel para
julgar provados crimes tam execrandos, o Desembargador Ouvidor Geral do Crime empregará todo o seu desvello e formulas
de Direito, para que naõ fique duvidosa ou equivoca a existência do crime, nem o direito da sua defeza. Finalmente, para
que pela integridade da justiça seja julgado comente o réo, que
merecer castigo por seus crimes, e naõ seja entre estes comprehendida a pequena e transitória leviaudade, nem a livre e modesta opinião, que naõ tende á desordem ou perturbação, e
para afastar o espirito de vingança ou rixa anterior, o Juiz da
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Devassa interrogará, acariará e tomará 03 depoimentos, expellindodelles tudo que respirar paixaõ pessoal. Quando pelo decurso da devassa pareça necessário tomar alguma providencia,
ser-me-ha partici pado para se providenciar, e quando estiver
acabada ser-me-ha remettida, cora uma informação circumstanciada, mas sem pronuncia, para que á vista da devassa e da informação se proceda cora os reos como for de justiça. Para dar
aeste processo todo o pezo e legalidade, que lhe compete pela
gravidade de seu objecto, nomeio para escrivão da devassa o
Desembasgador André Gençalves de Souza, a quem nesta mesma data expesso a ordem necessária. O Desembargador Ouvidor Geral do Crime lhe dará a devida execução. Maranhão,
Palácio do Governo, 17 de Abril de 1821.
Com a Rubrica

de S.

Excellencia.

Ora quem naõ supporia, vendo esta trovoada do Governador
do Maranhão, que havia naquella cidade a mais extensa conspiração ? No entanto o Governador, sem indicar facto algum,
mandou prender logo muita gente de varias classes, e com isso
deo a entender, que tinha provas das asserçoens vagas, que nesse seu firman annunciára.
E com tudo vê-se, que nem uma só palavra do que disse éra
verdade, e tiramos essa confissão da boca do mesmo Governador
na seguinte :—
Portaria.
" Naõ resultando da jurídica devassa, a que mandei proceder
por Portaria de 17 de Abril próximo passado, prova plena e cabal, por a qual possam ser pronunciados todos aquelles, que
mandei pôr em custodia nos dias 12 e 15 do referido, por serem
publica e geralmente arguidos de projectos subversivos, anticonstitucionaes e ambiciosos ; tendo ouvido a Juncta Consultativa, e com o seu parecer, ordeno, que o Brigadeiro Manuel Jozê
Xavier Palmeirim seja solto, devendo no prazo de 24 horas
prestar o juramento, por a formula sanecionada por o Auto da
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Câmara do glorioso dia 6 de Abril, e naõ o cumprindo assim sairá immediatamente para fora desta provincia. O mesmo se
practicará com o Coronel Honorio Jozé Teixeira. Em quanto
ao Major de Milícias do Piauhy, Jozé Loureiro de Mesquita,
naõ obstante ter prestado o juramento, como naõ tem motivo
legal para aqui se demorar, antes por o contrario consta ter sido
chamado para justificar-se no Rio-de-Janeiro das culpas, qne lhe
foram imputadas no Piauhy, deverá sair com toda a brevidade
possivel desta provincia, conservando-se em custodia até o dia
da sua salda. O Tenente Coronel do Regimento extincto de índios, Jozé Joaquim de Aragaõ, seja solto livremente. A respeito porém do Capitão de Infanteria, Jozê Antônio dos Santos
Monteiro, como contra elle resulta uma prova de maior transcendência, se proceda como for de Direito. O Desembargador
Ouvidor Geral do Crime, Joaõ Francisco Leal, assim o tenha entendido, e faça executar, fazendo as participaçoens necessárias,
a quem competir. Maranhão, Palácio do Governo, 25 de Junho de 1821."
Com a Rubrica de S
Excellencia.
Visto o aperto com que se mandou tirar a devassa, visto dizer
o Governador que os crimes eram tam notórios, pelo menos
contra o Coronel Teixeira, < Como succede que o Juiz da Devassa naõ achou sequer indícios para o pronunciar ? porque para a pronuncia indicios bastariam. < Porque naõ mandou o Governador que fossem jurar na devassa aquelles que lhe deram as
informaçoens contra Teixeira? porque alguém devia dizer ao
Governador que sabia alguma cousa, e quem tal disse devia ir
jurar na devassa.
Naõ obstante naõ sair esse indivíduo sequer pronunciado, o
Governador informou as Cortes, que intentava tomallo a mandar
prender.
i E será este o modo de fazer amar no Brazil o novo systema ?
Escusamos de characterizar a arbitrariedade destes procedimentos, porque isso ja fez a Commissaõ das Cortes, em Lisboa,
que os examinou, como deixamos exposto acima. Mas nao
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podemos impedir-nos de lamentar, que depoisde factos desta natureza se deixassem ficar em voga no Brazil, como ainda estaõ,
os Governadores antigos, e que se conservassem por tanto tempo, quanto tem bastado, para induzir ódios e rixas, que mal
sabemos como se possam ja remediar.
Todo o Mundo, e nós decididamente, tivemos a maior alegria, vendo derribar-se o antigo despotismo, mas seguramente
o motivo de prazer foi a bem fundada esperança de que a nova
ordem de cousas traria com sigo a liberdade, e naó a continuaçoõ da arbitrariedade, quer esta exista no Governador, quer nos
Ministros, quer em outra pessoa ou pessoas, sêjarn quem forem.
He frustrando estas esperanças, que se desacredita o systema
constitucional; e mal por nós se elle se desacreditar, antes que
nasça a Constituição; porque ella chegará entaõ, quando ja se
duvidar de sua efflcacia.
He chimerico querer dar a liberdade a povo algum, por meio
das bayonetas : a força moral he somente quem pôde sustentar o
systema constitucional; e quanto ao ameaço, que nos faz o nosso Conresprndente do Maranhão, com a sublevaçaõ dos escravos ; permitta-uos, que lhe digamos por agora somente, que
se o partido dominante pretender ter em sugeiçaõ o paiz, com
taes insinuaçoens, os povos do Brazil conceberão com isso tal
resentimento, que descarregarão pezada maõ sobre os que entretem taes ideas ; e por mais ignorantes que sejam os Brazilienses,
naõ o saõ tanto, que naõ conheçam a iniqüidade de tal projecto;
Nem tam calvo que lhe appareçam os miolos, diz o rifaõ.

Pernambuco.
Tendo por varias vezes indicado a boa vontade dos Pernambucanos, em abraçar o Governo Coustitucional dePortagel; tendo mostrado que os distúrbios naquella provincia eram unicamente devidos ao fatal erro de se naõ attenderem ás justas queixas daquelles povos ; produziremos mais uma prova na seguinte :—
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Carta dirigida
a S. M.
"o

Senhor!
Restringindo toda a minha ambição em ser um cidadão honrado, e segurar por um commercio legal a subsistência de minha
família, para livralla dos vícios da mendicidade ; e pago de sobejo com a satisfucçaõ da própria consciência, dos serviços feitos
com risco da mesma vida a bem da humanidade e socego dos
povos desta Provincia, como a voz publica apregoa, e o convence a carta juncta de agradecimentos da Juncta Constitucional
Governativa, naõ he minha intenção levallos á consideração de
V. Majestade, senaõ como um titulo, que possa accreditar a
pureza dos meus sentimentos, e a veracidade do facto, que tenho a expor. Outra qualquer remuneração, devendo fazer suspeitar os meus passos de vistas de interesse pessoal, perturbaria
por extremo a minha consciência, para poder ter lugar a sua
aceitação.
He o caso pois, Soberano Senhor, qne a obra do socego publico naõ está consumada, e nem ja mais se poderá consolidar,
na presença de um Governo, concertado pela intriga de umaduzia de desgraçados, inimigos de Deus e do homem, para conservação do poder nas maõs do Capitão General desta provincia, e
installado com a mais escandalosa precipitação, e á força de
quatro militares, como ja será presente a V. M., e ainda menos
se firmará com a existência, no centro da capital, dessa meia dúzia de infelizes, que com a sagrada palavra Constituição em
seus impuros lábios, saõ verdadeiros Canibaes da espécie humana. Estes desgraçados, Soberano Senhor, que ja em 1817, para desviarem de seus crimes a attençaõ dos Magistrados, e inculcarem-se por fieis vassallos, haviam formado o memorável
Club da rua do Queimado, Club em que se discutiam os tópicos
de culpas, que deviam perder as testemunhas de seus crimes
e os seus presumidos iuimigos, naõ puderam suppoitar o verdugode suas presenças, vendo publicas as falsidades de seus juramentos, e receosos da reacçaõ de particulares vinganças, de no-
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vo se reuniram, e á sombra de um Governo de vistas duplicadas,
foi-lhes fácil para damnarem os seus suppostos inimigos, os prezos da Bahia, inventarem novas calumnias, e ao Chefe do Governo, que, seduzido por alguns áulicos, procurava conservar o
mando da província, para a sacrificai ao partido anti-constitucional, naõ lhe foi menos fácil o propagados, e fazer acreditar
pelos seus sequazes, para poder com a capa de socego publico
commetter as mais inauditas violências, contra a segurança pessoal dos cidadãos, que mais suspeitos se lhe antolhávam de patriotismo constitucional. Foi por esse motivo, que se inventou,
para a perdição de quatro officiaes militares, a patranha incrível de projecto de sublevaçaõ, morte, pilhagem e fuga, quando
elles como he publico, só tinham em vista seguir as pizadas de
seus irmaõs de Portugal nos sempre memoráveis dias 24 de
Agosto e 15 de Septembro. Foi por estes mesmos motivos, que
para o extermínio de tantos chefes de famílias se lhes attribuiram projectos de independência, e assassinio do General, quando na sessaõ, que elles fizeram, só tractáram do modo de estabelecer um Governo Constitucional, a aprazimento dos povos,
sem effusaõ de sangue, e que a vóz publica indicou desde logo,
como a vindicta de um particular, offendido em sua honra pelo
mesmo General, o intentado assassino. Foi por esses mesmos
motivos, torno a repetir, que insurgindo-se os povos das freguezias de Tacunhaen e Goianna, para escaparem as prisoens arbitrarias, e violentas tortuias, a que viam sacrificados seus irmaõs, einstallando um Governo temporário, em quanto por vontade geral dos pc vos, representados por seus Deputados, livremente escolhidos, em suas respectivas Câmaras, naõ se organizava o que os devia reger ein nome de V. Majestade, se lhes attribuio ora projectos de roubar e assassinios contra seus irmaõs
Europeos ; e ora de independência, oontra o Governo Constitucional, quando todos os factos clamavam pela falsidade de taes
asserçoens; a final a mesma Juncta naõ ousou negar, no tractado
de paz, de .iue, por felicidade minha e socego publico, fui o interprete. Testemunha presencial, no mesmo campo dos Goianistas, dos seus sentimentos de fraternidade, para com seus irmaõ»
Europeos, e de respeito e de obediência ás Cortes e a El Rey, eu
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naõ pude, Soberano Senhor, deixar de lamentar a triste sorte da
humanidade, quando a intriga commanda os seus governos: e eu
naõ pude deixar de chorar, em particular, sobre a triste necessidade, em que se achavam alguns dos membros deste Governo de
assignarem papeis incendiarios, pela astuta intriga habilmente
suggeridos: eu naõ pude finalmente deixar de pasmar da criminosa ousadia, com que se illudiam por cartas particulares as mesmas ordens do Governo, que se apresentavam com disposiçoens
pacificas, e a com que se procura ainda hoje levantar partido
contra o Governo de Goianna, a que tem adherido livremente
todas as Câmaras da Provincia, e mesmo a que está occupada
pelas armas deste Governo, para o apresentar a V. Majestade
como uma facçaõ anti constitucional, e que só á força se lhe haviam unido as outras villas.
Naõ podendo provar juridicamente estes factos, só levo á consideração de V. Majestade, que naõ se deve desprezar como falso tudo o que naõ se pode provar; e, estranho ás Hçoens de dileito publico e das gentes, naõ me aventuro á discussão dos mútuos direitos deste Governo, e só sim a pedir qne V. Majestade,
estendendo as suas benéficas vistas sobre este desgraçado paiz,
haja de dar quanto antes as providencias necessárias para seu
socego.
Deus guarde a V. Majestade como he mister á Naçaõ, e sobre tudo deseja quem tem a honra de ser
De V. Majestade
O mais fiel subdito
GEBVAZIO P I R E S FERREIRA.

Pernambuco, 12 de Outubro de 1821.

Agora so temos de notar um facto mais de Pernambuco, do
qual se seguem duas observaçoens. A Juncta actnal de Governo cm Pernambuco mandou aprontar navios e nelles embarcar
para Lisboa, aquella tropa Europea, que ali se tinha feito tam
odiosa; executou-se o embarque com a maior quietaçaõ, e sem
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que da parte dos Pernambucanos soffressem aquelles seus inveterados inimigos o menor insulto ou mostra de vingança.
Observeçaõ l. a ; Que mais prova se quer da moderação dos
Pernambucanos, e de que os distúrbios naquella provincia haviam sido causados pela irritação continuada, que os despotismos
de Rego causavam ?
Observação 2.» Se a Pernambuco tivesse ja chegado o novo
Governador das Armas, que pelo actual Decreto para os Governos do Brazil deve obrar independente da Juncta Governativa
l poderia esta ter executado aquella medida benéfica de fazer
sair as tropas obnoxias ?
Se o tal Governador das Armas se oppuzesse a esta ordem da
Juncta i naõ produziria isso novas commoçoens civis ? Taes
casos naõ seraõ infrequentes para o futuro; e no entanto continua a manta (mal lhe podemoa dar outro nome) de mandar mais
tropas de Portugal para o Brazil; e isto sendo o Commandante
dellas independente da Juncta Governativa 1

BAHIA.

Houve na cidade da Bahia uma commoçaõ, aos 3 de Novembro,
na qual alguns militares requereram á Juncta, que dimittisse
três dos seus membros, que eram accusados de vender os postos de milícias, e commetter outras prevaricaçoens. A Juncta
respondeo, que tomaria em consideração o requirimento, mas no
entanto mandou prender os requerentes, e, o que maishe, outras
muitas pessoas, que naõ haviam tido parle no negocio, e somente porque lhes eram snspeitas. Todos foram mettidos a bordo da
fragata D. Pedro, qae se achava no porto, para serem transportados a Lisboa.
A p. 4 copiamos as proclamaçoens, que a Juncta promulgou
nessa occasiaõ, e nessas proclamaçoens notamos logo duas cou_
6as. I.a Que n a ô s e fe z mençaõ, nem se quer se allude ás accusaçoens contra os membros da mesma Juncta, que faziam a
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principal parte das queixas dos que requerêram á mesma Juncta a sua remoção. 2.* Que a Juncta attribue a commoçaô, ao
que lhe apraz chamar o partido Felizbertino, sem que nos diga
quem compõem esse partido, quaes saõ seus corifeos, nem que
vistas tenha.
Aqui temos um notável exemplo do mal, que as tropas Portuguezas vam fazer ao Brazil; por que este caso da Bahia aggiavará muito a idéa, que resultou dos despotismos de Rego serem
sustentados por tropas de Portugal, em Pernambuco. O Governo em Lisboa, sem cuidar em indagar o character moral da Juncta da Bahia, cuidou logo em mandar-lhe tropa: o pretexto por
que essa tropa se pedio, foi o temer-se um ataque do Rio-de-Janeiro : cessou esse pretexto com ter El Rey abraçado a causa
constitucional, e com tudo foram as tropas, o que deo a suspeitar, que iam para outro fim do que aquelle que se publicava.
Com effeito essa Juncta empregou logo parte das tropas em apoiar o déspota Rego, e agora em se apoiar a si mesma, contra os
que pediam a demissão de alguns de seus membros.
Os projectos dos descontentes, na Bahia, tiveram o exilo, que
sempre teraõ todas as emprezas contra o poder arbitrário, quando naõ tem fundamento em plano algum premeditado : isto he,
foram prezos os requerentes e naõ requerentes suspeitos, e o despotismo continuou, sem dar sequer ouvidos ou examinar se as
queixas eram ou naõ bem fundadas. Neste caso parece que naõ
haria mais nada do que o desejo de alguns indivíduos de ver fora da Juncta os membros que eram obnoxios ; mas ajuncta procedeo a numerosas paizoens ; e distribuio bons armamentos e
cartuchos pelas tropas de Portugal; deo baixa a muitas das do
Brazil, destacou outras para postos distantes, e desarmou o resto.
i Que bellas medidas de conciliação, e que excellente meio de
fazer amar essas tropas Portuguezas no Brazil ?
O certo he, que muitos negociantes prudentes da Bahia, prevèram deste suecesso futuras discórdias, como ninguém deixará
de ver, e assim cuidaram logo em tirar dali os seus fundos; porque uma vez que os Europeos, que formam a Juncta da Bahia
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se valeram das tropas Europeas, mandadas pelo Governo da Europa para desarmar as do paiz, com tanto escândalo, lançaram
os fundamentos para a divisão funesta dos partidos, que tam necessário éra extinguir: aguçaram a curiosidade para se perguntar; quem he esse partido Felizbertino, cuja existência a Juncta authenticamente declarou.
Quando consideramos esta série de erros a respeito do Brazil,
quasi nos inclinamos a dar ouvidos aos que dizem, que isto he
effeito de systema e naõ de engano, e que esse systema se origina era certo partido em Portugal, que naõ deseja a uniaõ com
o Brazil, mas sim outra uniaõ diversa. Ainda nos obstinamos
a naõ crer tal, por mais que isso pareça verosimel, e nessa incredulidade permaneceremos, até que as provas nos forcem,
contra nossa vontade, a mudar de opinião.
Pela conta da Juncta da Bahia, que copiamos a p. 52, se vê,
que aquella Juncta quer que o Brigadeiro Jozê Thomaz Boccaciari, que remetteo prezo a Lisboa,seja ou naõ culpado nunca se
lhe permitta voltar ao Brazil.
Primeiramente, este Brigadeiro tam suspeito de independência, naõ era filho do Brazil, mas sim de Lisboa. Segundamente
naõ havia crime, que se lhe imputasse. Mas elle decidio as
questoens; por que desesperado com tal injustiça, e havendo
deixado suafamilia em m seria e desamparo no Brazil, enlouqueceo,atirou com sigo ao rio,depois de estar em Lisboa.e aftbgou-se.
Que bellos princípios e actos Coustituciouaes naõ saõ estes,
para contentar a gente do Brazil! Porem ha nesse officio uma
notável passagem, em que estranha o Governo Provisório, que se
estabeleceo na comarca de Palma, provincia de Goyazes. Perguntaríamos a esta Juncta da Bahia ; se a ley porque ella se
estabeleceo, naõ comprehende o estabelicimento daquella outra
de Palma ?
Mas os prezos, que da Bahia chegaram a Lisboa, foram fexados no Castello, e Rego passea solto; e até, quando teve o
desafogo de se ir apresentar ás Cortes, alguns dos Deputados
vieram a salla de espera dar-lhe abraços. Tudo isto saõ boas
novas para o Brazil.
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nas Cortes pelo

Brazil.

Tomaram ja o seu assento uas Cortes, os Deputados pela provincia da Bahia e saõ os seguintes :—
Luiz Paulino de França.
Jozé Lino Couttinho.
O Dr. Cypriano Jozé Barata.
Marcos Antônio de Souza.
Pedro Rodriguez Bandeira.
Luiz Jozé de Barros Leite.
Domingos Borges de Barros.
Alexandre Gomes Ferraõ.
Deputados pelas Alagoas.
Francisco Manuel Rodriguez Ramos.
Francisco de Assis Barboza.
Manuel Marquez Grangeio.
O Deputado, Barata, fez uma indicação nas Cortes, para que
se discuta de novo a Constituição, na presença dos Deputados
do Brazil; mas depois retirou sua moçaõ. e quiz apresentar outra; mas evadio-se isso, como o leitor verá na sessaõ 260, p. 46.

Cortes de

Portugal.

Quando vemos os cuidados e desvélos, com que muitos Portuguezes, beneméritos da Pátria, traçaram os planos para a regeneração tam necessária de sua Naçaçõ : quando reflectimos nas
esperanças que concebemos, vendo os princípios dos trabalhos
das Cortes : quando comparamos isto com o desvio que vam tomando os negócios públicos de sua desejada tendência, pela confusão dos poderes, sobre que tantas vezes temos faltado; naturalmente nos occorre, que o systema constitucional vai a encontrar mais difficuldades do que prevíamos; porque se deixam no
esquecimento e se naõ remedeiam muitos males, que foram os
que precipitaram o Governo passado.
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Os seguintes factos mostrarão ao Leitor, que as nossas observaçoens se fundam no que está passando nas mesmas Cortes.
As freiras do convento do Rato representaram ás Cortes, que
desde 1814 se lhe naõ pagavam os juros dos padroens, que importam annualmente era 1:739.228; com o que se achavam morrendo de fome; e a demais foram pinhoradas pela décima do anno passado, única que estaõ devendo. Remetteo-se esta petição á Commissaõ, que fez o seu relatório na sessaõ de 31 d'Outubro, e deo o seu parecer, que se naõ deferisse ás freiras, e somente se remette-se o requirimen to ao Governo, para o tomar
em consideração.
Naõ pode haver maior injustiça do que naõ pagar o Governo
o que deve áquellas freiras, e ainda em cima mandar-lhes fazer
pinhora, para cobrar o que ellas devem da décima : matallas á
fome, e consentir que continuem fechadas no convento. Contentamo-nos porém unicamente com transcrever o qne disse o Deputado " Castello Branco.—Snr. Presidente, se se abrissem as portas
âs freiras, para que fossem procurar que comer, eu naõ se me
daria que continuasse a pinhora; porem tirar-lhe os meios de
subsistência, e deixallas fechadas em uma clausura, sem ao menos se lhe conceder o poderem mendigar de porta em porta para
se sustentarem, he o mesmo, que dizer-lhes o Governo : vós naõ
podeis sair dahi: vós deveis ahi morrer de fome : vòs deveis ahi
morrer de miséria : isto he contra todos os princípios de justiça.
Portanto o meu voto he, ou que se abram as portas ás freiras,
ou entaõ que se siga o que acaba de dizer o honrado membro,
qne acabou de fallar; tudo o mais he bárbaro."
Approvou-se, porém o parecer da Commissaõ.
Na sessaõ 213 leo a Commissaõ de guerra o seu parecer, sobre o destino dos officiaes militares vindos do Brazil. Dividios
em 3 classes, l.a Aquelles que pertencendo aos destacamentos
do exercito em Portugal, e que aindase*acham o Brazil, regressara'»» ao mesmo Exercito, em conseqüência de permissão d'El Rey.
Aquelles, que por ordem d'El Rey vieram empregados no seu
serviço, e pertencendo ao exercito do Brazil. 3.» Aulles ,
que, achando-se servindo, ou nos destacamentos do exercito, o u
VOL. XXVIII. N.' 164.
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no exercito em o Brazil, vieram com licença legalmente concedida.
Aos da l.a e 2.» diz a commissaõ se lhes deve mandar pagar
os soldos das suas patentes, mas naÔ gratificaçoens. Aos da
3.a se deve mandar pagar metade do» seus soldos, se as licenças
naõ excederem seis mezes.
Oppuzéram-se a este parecer os Deputados Fernandez Thomaz
e Ferreira Borges; e o Deputado Xavier Monteiro notou, que todos deveriam saber em que classe deveria entrar o Conde de Parati, o Lobato, e outros iguaes militares. O Deputado Povoas
respondeo a isto,dizendo, que o individuo, em que o Preopinante
fallou, passou por todos os gráos: èra Governador da Ilha das
Cobras, como pôde dizer-se, que elle naõ éra militar ? Ao que
replicou o Deputado Villela, que tam pouco pode ser considerado
militar como governador: o governo, que fazia na ilha das Co.
bras, éra igual ao que faz o governador da torre de Belém : esse
governador nunca ia á ilha das Cobras ; tinha lá subalternos, e
éra só governador para fazer os seus interesses.
Eis aqui por que se dividiram os taes militares em classes, e
naõ pelas circumstancias particulares dos indivíduos, distinguindo os bons dos máos, ou o justo do pecador, como se exprimi o o Deputado Fernando Thomaz.
Apparecêo nas Cortes uma representação assignada por vários nomes de pessoas, que se diziam militares, pedindo que Manuel Ignacio Martins Pamplona, continuasse Secretario de Estado na Departiçaõ da Guerra, e fosse dispensado de servir o lugar de Deputado. As Cortes remetteram a tal representação ao
Governo, para averiguar as assignaturas : eis aqui a resposta.
" Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.—Tendo recebido o
officio de V. Ex.a, com data de 15 do corrente, em que as Cortes
Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portugueza determinam,
que se verifique se está ou naõ na conformidade das ordens
do Exercito o requirimento juncto, as signado por 35 pessoas, pedindo que Manuel Ignacio Martins Pamplona seja dispensado do exercício de Deputado em Cortes, para continuar no
Ministério da Guerra ; cumpre-ine dizer a V. Ex.a para ser pre-
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sente ao Soberano Congresso, que sendo uma parte das assignaturas de officiaes, que naõ pertencem a corpos, outra de officiaes reformados, e até de um paizano, e naõ sendo esta pretençaõ um pbjecto puramente de disciplina militar, parece uaõ lhe
saõ applicaveis as ordens geraes do Exercito, e que os supplicantes se dirigiram ao Soberano Congresso, em virtude do livre
direito de Petição, como Cidadãos Portuguezes, na conformidade da ordem do dia de 28 de Julho próximo passado, ein conseqüência da determinação das Cortes de 17 do referido mez.
Deus guarde a V. Ex.a Palácio de Queluz, em 17 de Outubro
de 1*21.—Snr. Joaõ Baptista Felgueiras—(Assignado) Cândido
Jozé Xavier."
Eis aqui como se desmacarou a impostura, Primeiramente
apresenta-se uma representação a favor de Pamplona, que, trazendo apparencias devir dosofliciaes do Exercito, naõ éra senaõ
de homens, que lhe naõ pertencem. Com effeito, se a melhore
mais meritoria parte do Exercito consta dos officiaes, que serviram na ultima guerra contra os Francezes, como poderão elles
olhar com bons olhos para Pamplona, que pelejava pelos Francezes contra a Pátria? Contra este mesmo meritorio exercito
Portuguez ? Naõ podia, pois, deixar de*er uma impostura, tal
petição a favor de Pamplona, pelos officiaes do Exercito, a m e nos que naõ fosse desses afrancezados, que com Pamplona seguiram a causa inimiga da Pátria.
Mas para que tal petição naõ fosse attendida, bastava o seu
objecto; porque seguramente naõ he p«las petiçoens da tropa,
qne El Rey tem de escolher os seus Ministros de Estado, nem as
Cortes de dispensar o exercício de seus Membros ; pois disso naõ
podem ser juizes os militares como militares; naõ pertencendo
jamais á força armada o deliberar ; principalmente em matérias
do Governo da Naçaõ ; de outro modo, teríamos a republica á
disposição das bayonetas.
Neste sentido he para notar, que as Cortes naõ marcassem tal
petição com sua decidida reprovação ; perdendo assim uma favorável occasiaõ de lembrar os deveres do toldado, distinctos dos

92

Miscellanea.

direitos de cidadão : distincçaõ importantíssima, que deve servir
de baze aos usos da tropa, e a sua utilidade no Estado.
Mas Pamplona tinha sido nomeado Ministro da Guerra, o que
naõ podia ter sido pelos seus serviços á Pátria; porque servio com
os inimigos contra ella; também naõ podia ser por seu apego ao
systema constitucional de um Governo livre ; porque o Redactor
do Contemporâneo, que todos conhecem, naõ pôde apparecer no
mundo, como apoiador dos direitos cívicos.
Esta nomeação, pois, merecia ser examinada ; o que se naõ
fez: assim he de presumir, que o influxo de maligna estrèlla
obra occultamente em sentido contrario ao systema constitucional, e que dahi provenham os males, que temos notado.
A falta de attençaõ em remediar os abusos be ja tam conspicua, que até os periódicos de Lisboa se attrevem a fallar nisso,
como achamos no seguinte sarcasmo do Astro da Luzitania N.°
321.
" Quem achasse o resultado da devassa, sobre o incêndio do
Terreiro do Paço, queira entregallo no Palácio do Rocio, á competente Secretaria, para serem castigados os culpados, ou dar-se
a devida satisfacçaõ á Naçaõ, que se acha prevenida em sua opinião ; porque entre os decretos, portarias, avizos, ordens da
Policia, editaes, &c. se diz que o fogo fora lançado acintemente."
" Quem achasse o direito de propriedade dos Accionistas da
Companhia Geral do Alto Douro, queira entregallo ás Commissoens de Commercio e Agricultura, no Paço das Necessidades,
para ver se unido aos protestos de muitos Accionistas ali enviados, aiuda ressuscita aquelle sagrado direito, que todos os
dias se vam dissipando á Sarmentina, á Carvalhina, á . . . . em
fim à Grutesca."
" Quem achasse o projecto da Gendarmerie, e o de um decreto para se naõ fallar, &c. pode entregallos á seus authores ; porque a Naçaõ os reprova, como uma ressurreição de Inquisição e
Inconfidência, embrulhadas em capa constitucional."
««Quem achasse o decreto da reforma das eleiçoens das Câmaras
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restitua-o ao prelo quanto antes ; porque a Naçaõ o ambiciona
ardentemente."
<< Quem achasse a moçaõ do Sr. M. F. Thomaz, sobre a differença dos passaportes, apresentados ao Soberano Congresso
pelo Ex-Torres, pôde entregalla a seu dono; poique ja naõ he
necessária."
" Quem achasse a moçaõ do Sr. Malachias, sobre a prizaõ de
Luiz do Rego, pôde entregalla ao Sr. P. T., pois ha todo e empenho em a sepultar debaixo da mesma pedra, que cobre as cinzas das victimas do Bonito."
Continua a moda de irem os militares ás Cortes fazer-lhe seus
cumprimentos, e mostrar-se satisfeitos com ellas. Na sessaõ
263, foi o Chefe de Divisão Francisco Maximiliano de Souza, e
toda a sua officialidade. Na sessaõ 256 foi o Governador nomeado para Pernambuco, Jozé Corrêa de Mello. Este substituiu o Brigadeiro Moura, havia poucos dias que fora nomeado
e saldo para Pernambuco; mudança repentina, qne a naõ se
attribuir a capricho, mal se conforma com a prudência e circamspecçaõ, que taes nomeaçoens requerem.
Mas na sessaõ 269 appareceo outra personagem a interromper
os trabalhos das Cortes com iguaes cumprimentos, e esta personagem, que suppuoharaos estar um pouco em desgraça, depois
da convulsão para o plano de nomeação de Deputados, peloplano mais liberal á Hespanhola, era o Sr. Juiz do povo de Lisboa,
Francisco de Paula, Mestre Carpinteiro, e seu Escrivão. Foi
recebido com especial agrado, mas naõ foi ninguém fora a cumprimentallo.
Se disto vos espantais, diz o rifaõ, ainda lá vem mais. Luiz
do Rego apresentou-se ás Cortes, na sessaõ de 14 de Dezembro, para fazer iguaes congratulaçoens: o Congresso hesitou,
no que devia fazer ; e o Sr. Miranda queria, que seguissem as
Cortes nisto a ordem dos mais; isto he, que fossem fora dons
Secretários a cumprimentar Luiz do Rego ! Que escândalo ! O
Sr. B. Carneiro, oppoz-se a isto, allegando que Luiz do Rego
estava em processo; e assim só se decidio, que se declarasse,
que as Cortes ficavam inteiradas.
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Os Desembargadores, accusados nas Cortes por soltarem
ladroens, t e . foram processados, mas absolvidos na Rellaçao ;
e talvez os vejamos outravez em seus lugares fazendo das mesmas.
Quanto á ingerência das Cortes, em negócios que lhes naõ
pertencem, e cousas insignificantes, vemos, com prazer, a indicação, que fez o Deputado Pereira do Carmo, na sessaõ 259,
qne se conforma exactamente coui nossa opinião; propondo
aquelle hábil Deputado, qne as Cortes nunca se mettessem em
negócios particulares, salvo quando fosse por via de recurso extraordinário.
No entanto o intender na responsabilidade dos Ministros, que
he um dos mais importantes deveres das Cortes, está ainda por
ser conhecido em sua verdadeira extençaõ.
Na sessaõ 252 se fez uma indicação contra o Ministro dos
Negócios Estrangeiros, por naõ ter cumprido a ordem das
Cortes nomeando Cônsules nos Reynos Estrangeiros. Depois
na sessaõ 258, se fez outra indicação contra o mesmo
Ministro, poi naõ ter cumprido outra ordem da Cortes
remettendo-lhe o plano de sua Secretaria ; e por ter violado a ordem nomeando novos officiaes de Secretaria. Con•iérara os Deputados que o Ministro naõ tinha obrado como devia ; mas resolveo-se, que se lhe naõ dissesse nada a este respeito. O Ministro porém anulou depois as nomeaçoens, que fizera. Se isso salvou ou naõ o decoro das Cortes, na decisão que
tomaram collectivamente, guardando silencia, e despprovando
todos individualmente a conducta do Ministro, he outra questão.
Sobre o Ministério da Guerra se fez uma indicação na sessaõ 258, fazendo-se uma moeçaõ, para perguntar ao Governo por
que naõ nomeava Secretario de Estado para aquella Repartição.
Seguio-se depois o nomear-se Ministro, que foi o què éra
official maior da Secretaria, Cândido Jozé Xavier. Ha um sugeito deste mesmo nome, que foi enforcado em estatua, ou condemnado á morte em Lisboa, por servir com os Francezes contra a sua pátria : desejaríamos, que algum nosso conrespondente
nos informasse se he o mesmo; e naõ nos admiraremos se assim
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for; vista a gente que se está escolhendo hoje era dia para
os empregos públicos.
Achamos que os Deputados, que faltara ás sessoens, vai crescendo; de maneira que na sessaõ 163 estavam presentes 103, e
ausentes 30, isto he, quasi a quarta parte.

Tribunal da
Imprensa.
As Cortes nomearam os membros, que devem compor o Tribunal, para proteção da liberdade da Imprensa.
Saõ os Snrs. Jozé Portelli: José Izidoro Gomes : Joaõ Bernardino Teixeira: Joaõ Pedro Ribeiro: Gregorio José de
Seixas.
Accelerou esta nomeação o intentar-se ja uma acçaõ, segundo a nova ley, contra um Jornalista, que publicou certa
carta de um Sandoval; no qual escripto se suppunha assustarem-se os Constitucionaes.
Instituição
de um Banco em Lisboa.
A commissaõ de Fazeuda, no Relactorio, que appresentou
ás Cortes na sessaõ de 11 de Outubro, sobre a extincçaõ do papapel-moeda, recomendou o estabelicimento de um Banco Nacional.
Escusamos enumerar a^ utilidades de tal instituição ; mas
essas utilidades só podem resultar de um bem estabelecido
credito; e quando se reflectir no modo porque se tractou e está
tractando o Branco do Rio-de-Janeiro, naõ vemos como o Banco de Lisboa possa receber do Governo aquelle credito que
precisa, e sem o qual todos os esforços para tirar te tal Banco
a devida vantagem, seraõ sempre inúteis.
Somo obrigados, porém, a differlr para o N°. seguinte, aonde
publicamos a integra do decreto, as nossas observaçoens a este
respeito.
Por agora só diremos, que os inspectores do Banco, nomeados pelo Presidente das Cortes, que nisto exerceo uma funcçaõ
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executiva, na conformidade da ley a creaçaõ do Banco, foram
os cidadãos, Antônio Francisco Machado; Joaquim da Costa
Bandeira; e José Bento de Araújo.

AMERICA

HE8PANHOLA.

No 1.° de Outubro se practicou a cerimonia de prestar o
General Bolivar o seu juramento, como Presidente de Columbia:
nessa occasiaõ dirigio ao Congresso uma longa falia, cujo character se conheceiâ do seguinte extracto.
" E u sou um dos filhos da guerra, e homem, aquém as batalha tem elevado á magistratura. A fortuna me sustentou neste
posto, e a victoria o confirmou. Mas estes títulos naõ safi
aquelles consagrados pela justiça, pelo bem, e pelos desejos da Naçaõ. A espada, que tem governado Columbia
naõ he a balança de Astrea; he o flagello do gênio do mal.
que o Céo algumas vezes permitte descer á terra, para castigo de tyrannos, e admoestaçaõ aos povos. Esta espada naõ tem
uso no dia de paz, e este será o ultimo do meu poder; porque
o tenho jurado para comigo mesmo ; porque o tenho prometido
a Columbia; e porque naõ pôde haver republica, aonde o povo
naõ estiver seguro no exercício de seus poderes. Um homem
como eu, he um cidadão perigoso, n'um governo popular; be
um ameaço directo á soberania nacional. Desejo ser cidadão
para ser livre, e para que todos sejam livres. Prefiro o titulo
de cidadão ao de Libertador; por que este emana da guerra;
aquelle das leys. Trocai, Senhor, todas as minhas honras pela
de um bom cidadão."

Chili.
Achamos na Gazeta official de Chili, de 29 de Septembro
um imprtante documento, e he a carta do Agente de S. M
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Fidelissimaein Buenos Ayres, dirigida ao Governo Chileno, pela
qual El Rey de Portugal offerece, sem que appareça solicitação
para isso, reconhecer a independência naõ só do Chili, mas dos
outros Governos da America Hespanhola. A carta he assignado por Joaõ Manuel de Figueiredo, e datada de Buenos-Ayres
aos l i d e Agosto, 1821. As ordens d' El Rey, para este efieito, foram expedidas antes da sua saida do Rio-de-Jaueiro para
Lisboa.
No N* seguinte daremos este documento, com as observaçoens, que tam importante facto exige ; porque nos chegou ja
demasiado tarde, para ser inserido neste N".
San Martin, depois da tomada de Lima pôde reconciliar os
ânimos dos habitantes, por meio de judiciosas proclamaçoens,
e comportamento moderado. Declarou-se Protector da independência do Peru, até que este fosse livre e se ajunctasse um
Congresso Nacional; e que entaõ buscaria o descanço, que ha
muito deseja, resignando a sua authorídade a um Governador
ou Director da escolha dos povos.
Declararam livres todos os escravos nascidos de 28 de Julho
em diante: abolio-se o tributo dos índios, e até este nome,determinando-se que se chamassem Peruvianos. Abolio-se a Constituição Hespanhola, declarando-se que éra um systema para fazer feliz uma pequena porçaõ da Europa, á custa do Novo Mundo que escravizava.
Por um Decreto do Governo de Buenos-Ayres, de seis de Ontubro 1821, se determinou naõ dar mais patentes a corsários ;
que os que andam no mar se recolhessem, logo que soubessem
desta ordem sob pena de serem considerados como piratas. K
que todo o corsário, que continuar o seu corso, depois de 8 mezes daquella data do decreto, será tractado como pirata.

Voi. XXVIII. N \ 164.
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ESTADOS UNIDOS,

Abrio-se a Sessaõ do Congresso aos 5 de Dezembro, com uma
longa mensagem do Presidente, na qual, segundo o costume faz
a recapitulaçaõ do estado publico do paiz ; que na verdade nao
pôde ser mais prospero.
Mencionou a proposição, que aqnelle Governo fez a todas as
naçoens. para pôr o commercio dos Estados-Unidos em bazes de
perfeita reciprocidade, concedendo aos estrangeiros importar ali
em seus vasos seus productos e mercodorias, e levar em troco as
dos Estados-Unidos, no mesmo pé dos nacionaes. se estes tivessem nos portos estrangeiros a mesma contemplação : naõ formando parte deste arranjamento os artigos probibidos, sobre os quaes
cada naçaõ legislaria como lhe parecesse.
A Inglaterra accedeo a isto, quanto a seus portos na Europa,
mas recusou-o nos portos de suas colônias na America. A França naõ quiz aceitar estas condiçoens; porém concordaram os
Paizes-Baixos, a Suécia, Prússia, Hamburgo, e Bremen. Sobre Portugal diz o Presidente o seguinte :—
" O Governo de S. M. Fidelissima, depois da ultima sessaõ do
Congresso, se mudou do Rio-de-Janeiro para Lisboa, aonde houve uma revolução, similhante á que succedeo no reyno vizinho
de Hespanha, e da mesma sorte foi aceita, e sanccionada, pela fé
do Monarcha reynante. As commnnicaçoens diplomáticas entre
os Estados-Unidos e os dominios Portuguezes, ficou interrompida por este importante acontecimento, e ainda se naõ reassumio; porém a havendo a mudança da administração interna affectádo seriamente a communicaçaõ cominercial dos EstadosUnidos com os dominios Portuguezes, he conveniente renovar
com brevidade as missoens publicas entre os dous paizes."
Sobre a independência da America Hespanhola, ha também
nesta mensagem do Presidente um parágrafo importante, quehe
o seguinte :—
" Sabe-se, que as Colônias na America Meridional tem alcançado mui favoráveis successos, durante o presente anno, em sua

Miscellanea.

99

lucta pela independência. O novo Governo de Columbia estendeo os seus territórios, e augmentou consideravelmente as suas
forças. Em Buenos-Ayres, aonde as dissençoens civis tinham
reynado, havia algum tempo, parece ter-se establecido maior
harmonia e melhor ordem. Igual successo tem tido as provincias
no Mar Pacifico, Por longo tempo tem sido manifesto, que era
impossível á Hespanha subjugar estas colônias pela força , e era
igualmente claro, que nenhuma condição, que naõ fosse a da
independência, as satisfaria. He portanto de presumir, e muito para desejar, que o Governo de Hespanha, guiado por conselhos illuminados e liberaes, achará que convém a seus interessese que he devido a sua magnanimidade, terminar esta destructora
contenda sobre aquella baze. Promover este resultado, por um
amigável conselho com o Governo de Hespanha, será objecto
do Governo dos Estados-Unidos."
Quanto ás finanças do paiz, expõem o Presidente, que se
augmentou a divida publicai :538.260 dollars, para os arranjamentos da Luiziana.
A receita do Thesouro, desde o 1.° de Janeiro até 30 de Detembro 1821, foi de 16:291.197 dollars, que com o balanço, que
havia de 1:198.461, fazem o total de 17:417.658 dollars.
As despezas, durante o mesmo período foram de 15:645.288,
deixando um balanço no Thesouro de 1:762.370 dollars.

FRANÇA.

O novo Ministério apresentou ás Câmaras o seu projecto de
ley sobre a imprensa. He tal, que só a sua simples leitura causou na Câmara dos Deputados e maior alvoroço, e descontentamento entie os Liberaes, havendo *jjem vociferasse, que se mandasse a ley para Constantinopla* Com effeito, sem entrar nas
miudezas do projecto, basta dizer, que por elle se intenta dar aos
Tribunaes Reaes o poder de supprimir qual quer Jornal, que
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quizerem, sem processo de Jurados, e que nenhum Jornal se estabeleça de novo, sem licença d'El Rey. Eis aqui a que se reduz o plano destes Ministros Ultra-Realistas, que se uniram
com os Liberaes no grito contra a censura da imprensa, que se
dizia ser demasiado oppressiva. A introducçaõ de processos
sem Jurados he manifestamente contra a Charla ; porem < de
que serve uma Chaita ou Constituição qualquer, quando ha no
Estado alguma pessoa ou corporação que tenba o direito de a
violar ?

HESPANHA.

As Cortes fizeram a El Rey a sua representação, sobre o estado publico do paiz, e se queixam expressamente dos Ministros
em naõ cohibir os abusos da imprensa, e pedem a El Rey, que
adopte as medidas que a situação do Estado requer. El 'Rey
recebeoa Deputaçaõ que lhe levou esta representação, aos 20 de
Dezembro, e respondeo somente, que o objecto éra sério, eque
o tomaria em consideração.
No Conselho de Estado, que houve aas2de Janeiro deste anne se resolveo, que dous dos Ministros fossem demittidos, para
satisfazer a naçaõ; mas dividiram-se as opinioens, quanto ao
tempo cm que isto se devia fazer: 13 votaram, que se esperasse primeiro a submissão total das authoridades de Cadiz, 17 foram de opinião, que a demissão fosse immediata.
El Rey foi em fim obrigado a ceder á torrente, e aceitou a resignação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Bardaxi; do
Ministro do Interior Feliu; do Ministros da Guerra. Salvador ; e
do Ministro da Fazenda, Valleio, Os três Ministros, que restam
Pelegrini, Cano Manuel, e Escudero, ficaram encarregados interinamente das pastas dos outros. Até as ultimas noticias de
Madrid, naõ sabíamos quem seriam os 6uccessores dos Ministros demittidos.
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As finanças da Hespanha estaõ na mais deplorável condição,
e naõ pôde o Governo estabelecer o seu credito. O motivo he
a falta daquelle governo em cumprir suas promessas. Aos 11
de Se ptembro de 1820, as Cortes reconheceram solemnemente
a divida, que o Governo passado tinha contrahido na Hollandu.
Mas aos 28 de Julho 1821 decretaram as Cortes, que esta divida fosse paga em seu depreciado papel moeda, que se receberia depois em pagamento pelas terras nacionaes, que se haviam
de vender. Isto bastou para excitar a desconfiança de tal Governo, o que naõ succederia, se as Cortes naõ houvessem violado o seu decreto de 11 de Septembro 1820; pelo qual a forma
de pagamento daquella divida se devia fazer a apraziraento, e
com o consentimento das partes, ao que ao depois se naõ attendeo.

CONRESPONDENCIA.
Carta ao Redactor sobre as relaçoens commerciaes
de
Portugal e
Inglaterra.
Senhor Redactor do Correio Braziliense !
As observaçoeus sobre um Banco Nacional, que fizeram o
objecto da minha ultima, foram ja tarde, para se inserirem no
N.o passado do seu respeitável Periódico; e naõ obstante constar tereru-se ja lembrado de tal objecto, será bom que se saibam algumas particularidades, de que ali fiz mençaõ, epor isso
obzequiar-me-ha se houver por bem publicallas.
Novo objecto se me offerece agora, e de tal natureza, que pede
a mais prompta consideração daquelles, que tem a seu cuidado
a prosperidade da Naçaõ ; e por isso me vejo na necessidade de
o tornar a incommodar nesta occasiaõ.
Quando eu via, Senhor Redactor, que o Soberano Congresso
se occupava com tanta anciã para remir a divida publica maiormente o papel moeda, e reduzir o seu desconto ; quando eu
via, e viam todos, a necessidade de melhorar os uossos câmbios ;
lembrava-me eu, que quem podia e devia sustentar o equilíbrio
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dos mesmos, éra a Companhia do Porto. Lembrava-me eu,
que isto podia ella fazer sem inconveniente ainda mesmo de seu
trafico com a Inglaterra ; porque vende os seus gêneros em reis
deixando a seus freguezes o lucro dos câmbios, no que elles
e as casas Inglezas jamais se descuidam em reter a seu favor.
Naõ me digam que isto conseguem em conseqüência da balança do commercio: sabemos todos, que Portugal introduz
aqui mesmo para consumo, mais gêneros, mais capital, que outra qualquer naçaõ da Europa. < E como he que Portugal tem
o desgosto de ver por tanto tempo o seu cambio 30 por cento
abaixo do par ? Por aquelle principio devia Portugal ter melhor successo que as outras naçoens, que tem tido o cuidado de
conservar os seus câmbios em muito mais proporcionado nivel.
He bem verdade que a balança do commercio influe nos câmbios, e he a causa de suas alternativas ; porém capacitem-se os
que naõ tem senaõ conhecimentos especulativos, que isto de
câmbios he igualmente um jogo, que quem jogar com sentido,
e melhor souber suas regras e manejo, sempre tirara mais partido do que os outros que forem ignorantes, desleixados ou descuidados, ainda mesmo quando joguem com cartas muito mais
vantajosas ; excepto quando ha, o que mui raras vezes acontece,
uma fortuna desmarcada.
Eis aqui porque naõ estranhava ver o nosso cambio tam desgraçado, pois conhecia a causa; admirou-me porém ver nomez
passado que o cambio do Rio-de-Janeiro declinava progressivamente no ponto de 41d ; quando o da bahia se conservava inalterável a 50.
Moveo-me a curiosidade a indagar a causa, e na praça aos
14 de Dezembro p.p. me informárato, que éra o papel dos Agentes da Companhia de Porto, que na mesma proporção em que
se negociava fazia abaixar o cambio. Custava-me a persuadirme disto; mas olhando para a lista dos câmbios, naquelledia,
tive a magoa de ver marcado o Cambio do Rio a 3 9 d ; e mais
admirado fiquei, quando sube que se havia feito um contracto
de tantos contos de reis, que Rothchild tomou dos mesmos
Agentes, ao dicto infeliz cambio de 39.
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O descrédito, o prejuízo, a impolitica de sarcarem a torto e a
direito, e forçarem o papel da Companhia no mercado, he um
prejuízo quasi incalculável a Portugal: he uma desgraça, que
pede a mais sizuda consideração, a fim de evitar as futuras transacçoens de similhante natureza, jaque se naõ podem remediar
as passadas. Figuremos a seguinte transacçaõ.
No Rio
No Porto
50:000.000 Rs. Sacou a Companhia em Loudres no
cambio de 39d por 1000 rs, e faz £8125, que reme ttidas de Londres ao Porto ao cambio de 50d
por 1000 rs faz
39:000.000
Prejuízo á Companhia e ao Estado
11:000.000
Este he o prejuízo real, além do descrédito da reducçaõ do
Cambio, e da falta, que temos do metal: agora mostrarei o prejuízo proveniente do lucro negativo. Este he a precisão, que temos do metal, nas circumstancias, em que está Portugal, e que
outrem compra tanto a seu beneficio ; isto me penaliza; porque
se naõ ha cuidado nisto veremos aqui fundir todo o Portugal e
Brazil, que nisto muito perde.
Para mostrar isto, figuremos o seguinte caso.
Rothschild recebe no Rio-pe-Janeiro
50.000.000 rs. em 7812J peças de
6,400, que lhe custaram em Londres
como fiz ver
£8.125,00
Asdictas 7812J peças devem pezar mais
de 3540 onças, que ao preço corrente
de hoje £3-17-10| por onça faz a
quantia de
£13.783.0.0
Demos para juros e despezas 5 por cento (que naõ he tanto)
689.0.0
13.094.0.0
Lucro de Rothschild ou da Inglaterra £4.969.0 0 que ao cambio de 50d. por 1000 reis faz a somma de 20:851.200, e com
os I I contos de prejuízo real faz a extraordinária somma de
34:851.200 reis.
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Houve quem se mostrasse persuadido, que aquelle capital, tirado ao Brazil, faria pezo na balança a favor do cambio de Portugal, e que como este ganhasse, pouco devia importar o que
succedesse aquelle. Mas este discorrer, como succede quasi
sempre ao egoista, he mui fallaz; porque, pelo contrario, em
vez de subir, na semana seguinte, abaixou o cambio ao tempo
das suas remessas, depois tornou ao seu antigo posto de 50.
O Cambio do Rio desceo a pés junctos aos2d, que depois que
deixaram de sacar subio l d . so. O que sempre succede nestas
transacçoens : o mal, quando se faz, he sempre accelerado ; porem o bem he mais tardio, difficultoso e mesquinho.
Poderia alargar-me mais neste assumpto, mas o que levo dicto
basta para mostrar o mal que faz a Companhia do Porto, forrando assim o seu papel no mercado; e o quam necessário he o
attender-se aos câmbios, para naõ ver Portugal e o Brazil exhaurido do seu numerário. Accrescentarei somente em conclusão, que he precisa a mais perfeita harmonia em todas as diversas partes de uma naçaõ, para que de commum accordo se unam
na procura de seus interesses, e que aquelle que tem a seu cuidado o leme da naçaõ, naõ seja tam temerário, como tínhamos de
custume ver, que sem ajuda de experimentados practicos só
queria levar o baixei do Estado ao porto se e segurança.
Sou, &c.
O PATRIOTA.

Avizo

a
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Um Portuguez Europeo, sobre Jacintho Jozé Dias de Carvalho. N.° seguinte.
O Constitucional. Naõ he admissível; porque desacredita
aquelle nome.
Corcunda no Nome. Naõ pode ter lugar no Correio Braziliense; porque as doutrinas do Corcunda tem ainda mais deformidade do que o nome indica.
Bahiense. Será attendido.

CORREIO RRAZILIENSE
DE FEVEREIRO 1822.

Na quarta parte nova os campos ára ;
E se mais mundo houvera là chegara.
CANOENS, C. V I I . e 1 4

POLÍTICA.

R E Y N O UNIDO D E P O R T U G A L BRAZIL E ALGARVES.

Ley para o estabelecimento do Banco de Lisboa.
D. João por Graça de deus, &c.
As Cortes Geraes &c, tendo em consideração a publica vantagem, que resulta do estabelicimento de um
Banco de imprestimo, deposito e desconto, que, desterrando a usura e promovendo a commodidade das transacçoens entre os particulares, seja simultaneamente applicavel â amortização do papel moeda, decretam o seguinte:—
Art, 1. Erigir-se-ha na cidade de Lisboa uma corporação, denominada Banco de Lisboa, que existira por
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espaço de vinte annos, debaixo da immediata protecçaõ
das Cortes.
2. O seu capital será composto de 10.000 acçoens, cada
uma do valor de 500.000 reis, pagos em partes iguaes
de papel moeda, e moeda metal.
3. A snbscripçaõ para este Banco se abrirá no 1.° de
Janeiro de 1822, debaixo da inspecçaõ de três pessoas
nomeadas pelo Presidente das Cortes, e logo que subir a
2:500:000.000 reis: 150 dos subscriptores, que tiverem
assignado para um maior numero de acçoens, se constituirão em Assemblea Geral do Banco, e nomearão à pluralidade de votos um Presidente e 16 Directores, cada um
dos quaes será Portuguez por nascimento ou naturalização; ealém disso proprietário pelo menos de 12 acçoens.
4. A Assemblea Geral determinará os vencimentos do
Presidente e Directores, e estes nomearão os empregados
para o serviço do Banco ; porém os seus ordenados serão
estabelecidos pela Assemblea, a qual também designará
o dia e o lugar em que o Banco devs começar as suas
operaçoens; e formará um regulamento para a sua administração e escripturaçaõ, cuja doutrina seja conforme
ás leys existentes e ás disposiçoens do presente decreto.
5. Concluído o regulamento, e entregue a administração do Banco ao Presidente e Directores, a Assemblea
Geral se dissolverá.
6. Uma Assemblea Geral, composta dos 150 principaes accionistas, se congregará todos os annos no mez de
Janeiro, para proceder â eleição de Presidente e Directores; para conhecer ejnlgar as contas do anno antecedente: para reformar os abusos, que se tenham introduzido na administração; e para requerer às Cortes os melhoramentos, que dependerem do Corpo Legislativo. Poderá também ser convocada extraordinariamente antes
de findar o anno, se for necessário deliberarem casosim-
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previstos, para a decisão dos quaes os Directores naõ estejam sufHcientemente authorizados.
7. A Assemblea Geral e a Direcçaõ do Banco, por via
dos seus Presidentes, teraõ a faculdade de se conresponder directamente com as Cortes.
8. O Banco poderá descontar, e negociar letras de cambio, e todos os papeis de credito, que se usam no commercio, sendo affiançados pelo numero e qualidades de
assignaturas determinadas no seu regulamento, ficando
os bens dos aceitantes e fiadores tácita e especialmente
hypothecados ao pagamento. Esta hypotheca porém naõ
prejudica as leys, que regulam o concurso nas fallencias
dos negociantes.
9. Poderá emprestar os seus fundos sobre toda a espécie de gêneros, mercadorias e bens moveis, que receberá
em deposito: e, naõ pagando o devedor no tempo aprazado, poderá por conta delle, posto que sem necessidade
do seu consentimento, proceder em leilão á venda do penhor depositado, fazendo 8 dias antes publicamente o annuncio.
10. Poderá nos seus empréstimos receber em hypotheca bens de raiz, com as clarezas e fianças, que julgar
idôneas, e proceder a venda delles, na falta de pagamento,
findo o prazo do empréstimo, como se fossem bens moveis, precedendo annuncio publico, trinta dias ao acto da
venda.
11. Poderá comprar, e vender papel moeda, e todos os
mais papeis de credito da Naçaõ, assim como ouro e
prata, debaixo de qualquer forma, espécie ou qualidade.
12. Poderá guardar em deposito dinheiro dos particulares, com os quaes abrirá conta corrente, e a cuja ordem
pagará á vista a parte das quantias depositadas, que lhe
for determinada.
13. Poderá também receber dos particulares, para pa-
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gar a prazos certos, mediante um interesse annual estipulado, as sommas pecuniárias, que para augmentar as suas
operaçoens julgar opportunas.
14. De todas estas negociaçoens, empréstimos e transacçoens, naõ pagará o Banco tributo, imposto ou contribuição alguma.
15. Naõ poderá o Banco emprehender negociação alguma de risco, ou de seguros, nem comprar ou vender
gêneros de commercio por sua conta: assim como naõ
poderá possuir bens de raiz, além dos prédios urbanos
necessários para o desempenho das suas operaçoens.
16. Naõ poderão também verificar, nem contractar empréstimo algum com o Governo, sem o prévio consentimento das Cortes, nem o mesmo Governo terá nelle ingerência alguma.
17. Para effectuar o seu gyro poderá o Banco emittir
uma quantidade de notas de banco, pagaveis ao portador,
em metal ou de letras á ordem com alguns dias precisos
de vista, para commodidade dos viajantes. E esta emissão, tanto de notas como de letras, será feita em proporção tal, que nunca exponha o banco a differir ou interromper os seus pagamentos.
18. As notas do banco seraõ recebidas e consideradas,
em todas as repartiçoens de Fazenda Publica, como dinheiro de metal; mas os credores do Estado naõ seraõ
obrigados a receber estas notas em pagamentos de seus
créditos.
19. Os que falsificarem por qualquer forma papeis pertencentes ao Banco, seraõ processados e julgados, como
fabricantes de moeda falsa.
20. As acçoens do Banco podem ser vendidas, doadas,
cedidas ou hypothecadas, pondo-se para este effeito as
respectivas verbas nos livros do Banco.
21. As acçoens, lucros ou fundos, que existirem no
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Banco, pertencentes a estrangeiros, seraõ em quaesquer
casos, ainda mesmo de guerra, tam invioláveis e respeitados como a propriedade Portugueza.
22. O producto do lucro liquido será todos os semestres repartido pelos accionistas. Quando porém esse lucro exceder a razaõ de 7 por cento ao anno, poderá a Assemblea Geral converter o excesso em fundos de reserva,
com as condiçoens, que julgar acertadas.
23. Durante os 20 annos da existência do Banco, nenhuma outra corporação se crearâ em Portugal com os
privilégios, que a esta ficam concedidos.
24. Em compensação das prerogativas, que a Naçaõ
concede ao Banco, deverá este concorrer para a amortização do papel moeda, emprestando á Naçaõ, no 1.° anno
das suas operaçoens, 2:000.000.000 reis, em notas de
banco, a juro de 4 por cento, entregues ao Thesouro nacional em 20 prestaçoens, de 100:000.000 reis cada uma.
25. Quando o Thesouro receber cada uma destas prestaçoens, fará amortizar, na presença dos Agentes do Banco e dos particulares, que a este acto quizerem assistir,
um igual valor nominal de papel moeda; imprimindo e
publicando depois uma lista, com a explicação individual da classe, anno, e numero das apólices destruídas.
26. No acto de receber a prestação, o Thesouro passará ao Banco um titulo de divida, que vencerá desde o
dia da sua entrega o juro de 4 por cento, pago em metal
aos semestres, pela 2.* caixa da Juncta dos Juros; os rendimentos da qual, augmentados com a terça parte do producto annual da 5.» caixa, seraõ desde o 1." de Janeiro
1822 applicados exclusivamente, em primeiro lugar ao
pagamento destes juros, e do seu capital, e depois â extincçaõ do papel moeda.
27. Em virtude deste empréstimo o Thesouro Nacional, sem alterar a forma da sua receita pagará, durante

110

Política.

um anno, em papel-moeda somente, a quarta parte de todas as sommas, que éra obrigado a pagar na forma da
ley.
28. Logo que o Thesouro publico comece a pagar somente a quarta parte em papel, descontar-se-haõ 3 por
cento em metal, na totalidade de cada pagamento, em
que custuma entrar papel moeda, feito nas differentes
repartiçoens, que recebam dinheiro do mesmo Thesouro.
Naquellas repartiçoens, porém, que, sendo publicas,
naõ recebem dinheiro do Thesouro, o dicto desconto será
somente de dous por cento; e em um e outro caso terá
lugar o mesmo desconto, por todos os vinte annos da existência do Banco.
29. As quantias resultantes dos 3 e 2 por cento, descontados na forma do artigo precedente, seraõ recolhidas nas differentes repartiçoens, em cofre separado, eremettidas mensalmente â Juncta dos Juros, aonde entrarão
em caixa destinada à amortização da divida do Banco.
30. Por esta caixa será todos os annos amortizado, pela ordem da antigüidade, um dos títulos da divida, que
a Naçaõ contrahe com o Banco, na forma do artigo26.
31. Antes de findar o 1.° anno do estabelicimento do
Banco, conforme o credito que tiver o papel-moeda, e o
fundo qne existir na caixa da amortização, as Cortes deliberarão se será conveniente abrir outro empréstimo
concebido em novos termos, para continuar a amortização por este, ou qualquer outro methodo; e determinarão a quantidade de papel moeda, que deve entrar nos
pagamentos, que o Thesouro Nacional fizer em o anno
seguiDte.
32. Para evitar a falsificação, a que está sugeito o actual papel-moeda, durante o tempo que ainda se conservar em circulação, fica authorizado o Governo a fazer, se
o julgar conveniente, a despeza necessária, a fim de ob-
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ter e empregar as chapas da invenção do celebre artista
Perkins, para a formação de um novo papel-moeda, que
deve substituir o antigo.
Paço das Cortes 29 de Dezembro de 1821.
Pelo que mando, &c. Palácio de Queluz, aos 31 do
mez de Dezembro de 1821.
E L R E Y com guarda.
Jozé Ignacio da Costa.

Circular, que se expedio a todos os encarregados do Governo das armas nas diversas provincias do Brazil.
Havendo S. M. por carta de ley de 8 de Novembro do
corrente anno, em execução do Decreto das Cortes Geraes Extraordinárias e Constituiçoens da Naçaõ Portugueza de 6 do mesmo mez, mandado passar ao expediente
da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra tudo
quanto respeita ao Exercito do Reyno Unido, determina
S. M., que o Governador das armas da provincia de
remetta pela mesma Secretaria de Estado, sem perda de
tempo. 1.° U m estado das tropas da sua provincia, com
designação dos nomes dos Chefes dos corpos, e uma informação particular do merecimento de cada um delles.
2.° Que, nos tempos devidos, remetta igualmente informaçoens annuaes, conforme o modêllo incluso, devendo ser
as primeiras enviadas immediatamente. 3.° Que mande
um estado das praças da sua provincia, especificando nominalmente o Governador, o estado-maior enumeralmente a força da guarniçaõ de cada uma dellas, ajunctando
uma idea geral sobre a importância militar de cada praça. 4.° O estado em que se acham as suas fortificaçoens,
e as reparaçoens de que precisarem. 5." U m mappa no-
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minal de todas as praças avulsas, que existem na provincia, soldo que vencem, e estado phisico, em que se
acham, e finalmente que, por todas as occasioens, que
tiver, remetta sempre um mappa do estado da força dos
corpos.
Palácio de Queluz, em 24 de Dezembro de 1821.
CÂNDIDO JOZE XAVIER,

AMERICA

HESPANHOLA.

Reconhecimeuto da independência de Chili por Sua Majestade Fidelissima.
Carta do Agente de S. M. Fidelissima, jucto ao Governo de Buenos-Ayres, ao Enviado de Chili, juncto ao
mesmo Governo.

Sua Majestade Fidelissima, meu Soberano, ao tempo
de voltar para a Europa, julgou próprio reconhecer o
facto da independência das provincias do Rio da Prata,
que prestam obediência aos seus respectivos Governos,
e entrar naquellas relaçoens intimas de amizade, que elle
ha muito tempo desejava manter com o povo dos territórios adjacentes ao seu Reyno do Brazil: e foi somente
uma fatal concurrencia de circumstancias, experimentadas igualmente no interior de ambos os paizes, ou antes,
na verdade, a vacilante política dos Estados da Europa,
que impedio a S. M. de manifestar, antes da presente
epocha, toda a extençaõ de suas vistas liberaes.
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S. M. Fidelissima, bem persuadido da legitimidade de
um Governo, cuja existência he provada pelo facto da
obediência do povo somente esperava por uma conjunctura em que a uniaõ de todas as vontades fosse demonstrada, em ordem a tractar com os respectivos Governos, sobre a firme baze de solida política, nas immoveis relaçoens de mútuos interesses, os laços de commercio, alliança
e amizade, próprios a segurar o perpetuo gozo daquella
paz, quehe sempre o mais desejado objecto do povo de
todas as naçoens.
Em conseqüência destes princípios, S. M. foi servido
nomear-me seu Agente, juncto ao Governo de vosso Estado, authorizando-me, como me tem authorizado por
suas credenciaes, a ajudar e promover todos os interesses
do commercio e da coroa.
Nas instrucçoens, que recebi do Ministro Secretario do
Estado dos Negócios Estrangeiros, estou authorizado a
tractar com os Enviados e Agentes de todas as Provincias e Estados vizinhos, residentes aqui, com character
publico, a quem tenho ordem de declarar de maneira positiva, que estas disposiçoens liberaes de S. M. se extendem a seus respectivos Governos.
E como nas dietas instrucçoens se expressa official
consideração pelo Governo do Estado de Chili, naõ posso
por mais tempo negar-me o prazer de communicar a V.
Ex.», como Ministro daquelle Supremo Governo nestas
provincias, os generosos sentimentos do Soberano, a fim
de que, referindo-os ao vosso Governo, possais ao mesmo tempo declarar, que os subditos do Estado de Chili
seraõ tractados nos Estados de S. Majestade, com toda a
consideração, que os subditos dos outros Governos gozam: e também, que, daqui em diante, os Agentes, ou
VOL. XXVIII. N.° 164.
r
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políticos ou mercantis, daquelle Governo seraõ recebidos
e tractados, na Corte de S. M., com todas as honras, consideração e credito, que segundo o direito das gentes geral, se concedem a similhantes Ministros ou Agentes
dos outros governos Supremos. Tenho, porém, de informar a V, Ex.», que os Agentes diplomáticos somente
devem ser accreditados â Corte de Lisboa, mas que se
admittiraõ cônsules, e vice-consules nos portos do Brazil, com permissão de S. A. R. o Principe Regente, em
quanto elle continuar a executar a authoridade Real.
Sou feliz em ter a honra de ser o meio, porque se declaram os generosos sentimentos da minha Corte, e em
ter esta occasiaõ, que offerece o prazer de assegurar a
V. Ex.* da minha alta estima e consideração.
Deus guarde a V. Ex. 1 muitos annos. Buenos-Ayres
11 de Agosto de 1821J O A Õ M A N U E L DE F I G U E I R E D O .

A. S. Ex. a D. Miguel Zanartu.

Decreto do Governo de Buenos-Ayres para a extincçaõ
dos Corsários daquelle Governo.
Repartição da guerra. Um dos recursos, queoinfeliz
direito da guerra tem feito legal, e o seu objecto necessário, he o do corso.
A guerra da independência das provincias de Hollanda e a dos Estados-Unidos da America Septentrional
provou, que este gênero de hostilidades éra o mais vantajoso, para um paiz, que se prepara a defender a sua independência, contra um paiz mais antigo e remoto, que
o tem governado.
He impossível prever ou reprimir os abusos, que se
o dem occasionar pelo corso.
O Governo, que se
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acha na penosa necessidade de authorizar, e mesmo
de promover este systema de guerra, naõ tem senaõ dous
meios pelos quaes pôde diminuir suas illegaes conseqüências, e por tanto só he ligado a duas obrigaçoens,
no que lhe diz respeito. O primeiro he dictar taes regulamentos, e tomar taes precauçoens, que possam corrigir
aquelles abusos, naõ soffrendo que se commettam com
impunidade. A este respeito o Governo tem feito o
seu dever. Os regulamentos sobre o corso o provam.
O segundo he pôr fira a este gênero de guerra, logo que
deixe de ser necessário, ou quando o resultado naõ com"
pensa os riscos e difficuldades, que pôde produzir. O
Governo considera que saõ chegados, estes dous acontecimentos, e consequentemente tem resolvido e decreta os
seguintes artigos:—
1. Para o futuro naõ se concederão mais Cartas de
Marca e Represalhas, sem que previa e solemnemente
se publique a causa, que obriga o Governo a recorrer
a esta medida.
2. Toda a pessoa, que, dentro do território desta provincia, possuir qualquer Carta de Marca, deve apresentalla ao Ministro da Marinha, dentro em 15 dias da data
deste decreto.
5. As pessoas, que estiverem em paizes, situados ao
Norte da linha equinocial, ou para o Leste do Pacifico,
devem apresentar a dieta carta de Marca na secretaria
da Marinha, dentro em oito mezes.
5. Os fiadores, que tiverem prestado as fianças, ficarão responsáveis pela execução dos dous artigos precedentes.
5. Todo o commandante de corsário, que andar a
corso em virtude de Carta de Marca, concedida por algum dos Governos, que tem existido nesta capital, ven-
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do este decreto, cessará de fazer o corso, e entrará no
porto para se desarmar, e entregar sua licença.
6- Todo aquelle, que transgredir o artigo precedente
incorrerá no crime de pirata.
7. Todo o corsário que continuar o corso depois de
passados oito mezes desde a data deste decreto, authorizado por licenças do Governo deste paiz, será tractado
como pirata.
8. O Ministro da Guerra e Marinha he encarregado da
execução deste decreto.
(Assignado)

M A R T I N RODRIGUEZ.

Buenos-Ayres, 6 de Outubro de 1821.

( H7
)
Preços Correntes dos principaes Productos do Brattl.
LONDRES, 22 de Fevereiro de 1822. |
Qualidade.

Gêneros.

Preço».

. Bahia por lb Os. lOJp. a Os. l l p .
í Capitania. . .
1 Ceará
Os. l l p . a Os. l l | p .
Alfodam .J Maranham .. Os. lOJp.a Os. l l p .
1 Minas novas Os. 9p. a Os. 9ip.
f Pará
Os. lOp. a Os. l o | p .
^Pernambuco Os. l l j p . a Os. 12Jp.
,..Rio
Anil.
Redondo. . .
38s.
28s.
Batido
27s.
22s.
Mascavado .
21s.
18s.
Arroz
Brazil
Cacáo
..Pará
42s.
46s
Caffe
Rio
102s.
108s.
Cebo
Rio Ha Prata
Chifres. Rio Grande por 123
60
50
,A
9ip.
8*PRio da Prata, pilha i B
8p
7p.
'C
6p
«IP
A
2
9p.
8èp.
kKio Grande.
8p.
7p.
t f!
5p.
Pernambnco, salgados
Rio Grande de cavai Io
Ipecacnanba Brasil por lb. 7B Op. â l i s .
Óleo de cnpaiba
3s. 4p. a 4s.
Orucu
3s. 6 P . a 4s.
Pâo Amarelo. Brazil
....
Pao Brazil ....Pernambuco' 2001. por ton . .
Salsa Parrilha. Pará
' 2s, Op, a 2s,

Direitos.

•6 por cento ad ra
lorem.
4 } por lb.

}

Tabaco
Tapioca

J e m r °!?
I em folha
Brazil

!

Câmbios
Rio de Janeiro
Lisboa
Porto
Paris
Amsterdam

dicto.

Pfata «m barra

4

4

s . 2 p . por 1121b.
òs. por 1121b.

s

10 p. por couro

4s.
2s.

í por lb.

} direitos pagos
j comprador,

9|

11

pcU

) direitos pagos pelo
$ comprador,
64 porlb.

com as seguintes
praças.
45
Rambuigo
504
Cadiz
50|
Gibnllar
25
70
Gênova
12
8
Malta

Espécie
Ouro em barra
£ 3 17 104
J^cas de 6400 reis 3 17 6
Dobroess Hespaahoes
3 14 6
£«»OÍ

Livre de direitos pnr
exportação.

Seguros.
Brazil. Hida 25s
Lisboa
20a
Porto
25»
Madeira
35s
Açores
25s
Rio da Prata 63s
jlengala
83»

37
36
30|
43*
45

Volta 251
20»
258
25»
25*
63s
•Sc-
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NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA.

Planta's Restoration of the Helvetic Confederacy 8V0.
preço bs. 6d. Esboço da restauração da Confederação
Helvetica; formando a continuação da Historia daquella
Republica . Por Joseph Planta, &c.

Revieto of the Banking System of Brittain 8.vo preço
7J. 6d. Exame do systema das operaçoens de Banco da
Inglaterra; com observaçoens sobre os damnosos effeitos
da Charta do Banco de Inglaterra, e benefícios geraes
das companhias de banco sem restricçoens.

Barclay on Life and Organization, 8. v0 preço 14>.
Exame das opinioens antigas e modernas, sobre a vida
e organização. Por Joaõ Barclay. M. D.

Trist's Policy of educating the children of the poor.
A política de educar os filhos da gente pobre; com um
breve esboço do estado e progresso da educação nacio-
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nal, desde a Reforma até o tempo presente. Pelo Rev.
J. Trist, M. A.
Pellat on glass manufactories. 4. t0 preço 5s. Memórias sobre as manufacturas de vidro, incluindo a exposição da Patente do Chrystallo Ceramine ou incrustaçoens de vidro. Por Apsley Pellat.

PORTUGAL.

Memória sobre o rebate do papel-moeda. Neste opusculo, que apenas se compõem de 20 paginas, encontra-se
além do meio proposto para accreditar a dieta moeda, e
diminuir o ágio, muitas verdades importantes em matérias
de Finanças. Preço 120 reis.

V, e ultimo Livro da Historia das Inquisiçoens de Itália, Hespanha e Portugal. Preço 240 reis.

RefutaçaÕ á excomunhão dos Pedreiros Livres, fulminadas pelas Bullas de Clemente XII, e Bento XIV; pela
qual se prova em três proposiçoens, que a dieta excomunhão he nulla, e naõ tem vigor, naõ só por Direito Canonico, mas até pelo próprio Evangelho.

Lundum dos Bordoens, de Sebastião Xavier Botelho,
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com variaçoens por Luiz Jozé Baiardo, em desforra das
injurias escriptas contra elle pelo dicto Botelho, na historia chamada verdadeira dos acontecimentos da Ilha da
Madeira, depois do memorável dia 28 de Janeiro.

Memória, sobre a necessidade de abolir a introducçaõ
dos escravos Africanos no Brazil; sobre o modo e condiçoens, com que esta abolição se deve fazer, e sobre os
meios de remediar a falta de braços, que ella pôde occasionar. Por Joaõ Severiano Maciel da Costa. Preço 160
reis.

Jornal da Expedição do General Mina do México.
(Continuado de p. 35)
Esta insignificante occurrencia que deo matéria de
rizo, naõ seria aqui notada, se naõ fosse por uma carta
official do commandante da esquadta Hespanhola, na
Gazeta de México, em que se referre uma miúda e
espaventada descripçaõ desta batalha, em que a valentia, que mostraram os oficiaes e gente, durante o terrível conflicto, he mui de propósito exagerada; observando porém um prudente silencio, quanto ao armamento do vaso aprisionado, que elle chama uma fragata,
ou numero de prisioneiros.
A tal miséria está reduzido o Vice Rey do México,
que tem a condescendência de afagar a pobre gente ignorante daquelle paiz , para prevenir, que todas, do pri-
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roeiro até o ultimo se voltem contra os Europeos seus
oppressores.
Os Realistas pareciam, em todas as occasioens, desejar
anxiosamente impedir qualquer conimunicaçaõ entre
a Divisão e o povo desta parte do paiz, e naõ sem razaõ;
porque a sua inesperada chegada entre elles, foi a primeira noticia, que alguns delles receberam de que havia
insurreição, a qual com tudo existia, nas mais populosas
partes do Reyno.
Os paizanos, ou camponezes, ao principio, naõ entendiam bem o fim da chegada do General, mas sendo naturalmente de engenho agudo, posto que absolutamente
destituídos de educação, facilmente comprehendêram
a natureza da expedição, quando se lhes explicou, e se
uniram a ella sem hesitação.
Os Heepanhoes industriosamente espalharam um
rumor, de que os estrangeiros, nesta expedição, vinham
tomar o paiz para si, e usou-se da imprensa e de varias
proclamaçoens, paia o General explicar suas intençoens,
que eram livrar o México do jugo, era que por tanto
tempo haviam vivido, e em conseqüência disto alguns
dos creoulos mais respeitáveis se passaram para elle,
entre outros um capitão e um coronel no serviço Real.
Se o General Mina tivesse com sigo força mais respeitável, naõ ha duvida que se lhe teriam unido os creoulos
e mais tropas do paiz, mas infelizmente a sua Divisão éra
tam pequena, que os officiaes receavam comprometterse com o Commandante General Hespanhol das provincias internas, que occupava a capital Monterrey, com
mais de 2.000 homens.
Quando a divisão voltou de Croix, todos, desde o soldado até o Commandante em Chefe, se empregaram a
trabalhar no reduto, ajudados por cerca de 150 rancheros
VOL. XXVIII. N.° 165.
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a maior parte dos quaes se alistaram como soldados; e as
obras progrediram tam rapidamente, que em poucos dias
se montaram dez peças em bateria.
A paizanagem trouxe muitos cavallos, mas suppondose que estes naõ seriam bastantes, no caso de longa marcha, o General despachou uma partida de tropas para tomar uma manada, que soube estava em uma Fazenda,
cousa de 15 léguas distante. O destacamento voltou em
poucos dias, com 400 cavallos, toleráveis, que, apenas
tinham chegado ao campo, quando se soube que Arredondo vinha marchando: éra este o General em Chefe das
provincias do interior, e trazia com sigo 2.000 homens
com numerosa artilheria, para atacar Soto-la-Marina.
Em conseqüência desta informação, cruzou o General o rio, com a sua Divisão, e formou um campo na
margem opposta, deixando o Major Saído, valente official Hespanhol, com 30 estrangeiros, e algumas tropas
do paiz, para superintender o progresso da fortificaçaõ.
Succederam algumas discórdias, entre o coronel Perry
e o General, e assim aquelle official deixou o campo, com
60 homens, officiaes e soldados, e foi para Soto-la-Marinha, aonde foi perseguido e apanhado. O General, sabendo à que intentavam marchar para Matagorda, por terra,
generosamente lhes deo as armas e muniçoens, que pediram, e sairam da aldea immediatamente, com evidentes
mostras de envergonhados do passo, que tinham dado.
Naõ se soube nunca ao certo a sorte desta gente; mas
se acreditarmos os Realistas, encontraram taes difficuldades, por falta de mantimentos e água, que o seu commandante se matou a si mesmo, em um momento de desesperaçaõ, e a gente morreo de fome nos desertos.
Os seus companheiros se resentiram muito deste comportamento, por que obraram vilmente, desertando-os
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em tam critica conjunetura, quando esperavam a cada hora um inimigo tam superior em forças.
A deserção desta gente reduzio a Divisão a cousa de
240 estrangeiros, além das recrutas de novo feitas entre
os naturaes do paiz, em quem se devia confiar pouco, no
caso de uma batalha; com tal força seria a maior temeridade esperar a chegada de Arredondo, e por isso se propoz o penetrar para o interior do paiz, a fim de chegar ao
centro da revolução, e voltar depois o General com sufficiente numero de tropas Independentes, a combater os
Realistas, e levar as armas e petrechos militares, pertencentes á Expedição.
Resolvida esta medida, e feitos os preparativos para
uma marcha immediata, ficou Soto-la-Marinha debaixo
do commando do Major Sarda, com uma guarniçaõ de 30
homens officiaes e soldados da Divisão, e 40 ou 50 das
novas recrutas: o forte ainda naõ estava completo, mas
sendo bem provido de artilheria, cheio de petrechos militares, e de mantimentospara vários mezes, esperava-se
confiadameute, que poderia sustentar-se contra Arredondo, até a volta da Divisão,
Toda a força do Campo do General Mina, de fronte
de Soto-la-Marinha, e com que elle resolveo penetrar no
interior do paiz, consistia em 200 estrangeiros, officiaes
e soldados, e cem recrutas do paiz. Havendo somente
emprego para poucos officiaes, os que naõ tinham commando se formaram em uma companhia, chamada aguarda de honra, que chegava a quasi 40 homens, commandados pelo coronel Young, natural dos Estados Unidos.
O primeiro regimento de linha éra composto dos restos
da gente do coronel Perry, e todos soldados estrangeiros,
commandados pelo Major Sterling, um Irlandez; o resto
dos estrangeiros eram officiaes, commandando tropas do
paiz, o estado-maior, e administração.
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Os naturaes do paiz compunham dous regimentos de
dragoens, commandados pelo Major Marlefiere, um Francez, e de Caçadores, commandados pelo capitão Gome,
um rapaz de 18 annos, que tinha servido com o General
desde sua infância.
Todo o arraial militar consistia das armas actualmente
empregadas, com 500 espingardas, e 26 ou 10 barris de
munição : toda a artilheria, com o resto das armas e petrechos militares, e a maior parte da bagagem dos officiaes ficou em Soto-la-Marina, por falta de mulas para levar
esta carga. Toda a força da Divisão se pode avaliar em
300 homens, todos montados; e t a l è r a a força, com que
seemprehendeo uma marcha de 200 léguas, por um paiz
inimigo, a despeito de toda a força Realista do Reyno de
México.
A única razaõ, que se pode allegar, para justificar tam
temerária medida, he o total engano, que havia, sobre a
distanciado paiz, oecupado pelos Revolucionários, que
se suppunha ser, pelo menos, metade mais perto. Que
isto fosse bem suecedido, he provavelmente uma das provas mais decisivas da fraqueza e inefficacia do Governo
Realista.
Completos os arranjamentos, a Divisão Auxiliar, (nome
por que se distinguia no paiz) saio de Soto-la-Marina pelos fins de Maio, cousa de um mez depois de sua chegada.
Marchou a Divisão por um caminho desviado, para
passar pelo flanco de Arredendo, cujo exercito chegara
a dez léguas: no segundo dia chegou a uma Fazenda,
juncto a Croix, chamada Las Palmas, e fez halto para
se refrescarem as tropas. N o dia seguinte continuou a
marcha, por um caminho, que passa por terras baixas e
estéreis, que naõ produzem mais do que arbustos de musquito, e nopaes, ouerumbebas. Naõ tendo mantimentos
nem cozinhas de campo, soflriam as tropas muito pela
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fome e sede, que se fazia mais intolerável, pelo excessivo
calor do tempo, nas planícies: o único recurso parasatisfazer a fome, éra o gado dos ranchos, que se encontrava,
e para saciar a sede serviam geralmente as águas estagnadas de lagos, feitos para uso dos animaes.
Esta parte do paiz apresenta pouca variedade, e parece
pouco habitada, circumstancia esta de grande emharaço
para a Divisão, que freqüentemente se achava sem guia;
porque muitos dos camponezes, que se tomavam para
servirem de guias, naõ podiam entender o que queria dizer uma pompa militar, que nunca tinham visto, e ou por
ignorância ou por temor, approveitáram a primiera occasiaõ de fugir.
Passados 8 ou 10 dias de marcha, geralmente por terras
de planície, posto que gradualmente ascendente, chegou
a Divisão ás vizinhanças da villa de Horcacitas, aonde se
encontrou um comboy de mulas carregadas principalmente de panos de linho de Rússia. O General soube
pelos arrieiros, que estas fazendas eram destinadas ao serviço Real,* e por isso foram logo confiscadas, e se marchou
para a villa, que as tropas do inimigo desertaram, ao
aproximar-se a Divisão, e levaram com sigo, como de
usual, seus principaes habitantes.
O cura com a maior parte dos aldeoens ficaram no
lugar, e logo que as tropas chegaram e se formaram na
praça principal em frente de sua casa, para ella foi o General e seus principaes officiaes.
* Depois de mais intimo conhecimento do paiz, me inclino a
crer, que estes panos eram de contrabando, e que os contrabandistas, naõ tendo noticia da Divisão do General Mina, a tomaram por uma partida de tropas Realistas: esperando escapar o
serem descubertos, com dizerem, que eram para serviço Real, e
por isso mesmo foram victimas de seu engano.
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Este cura éra um Hespanhol Europeo,e para criar animo tinha bebido grande quantidade d'agua ardente, estando de tal forma bêbado, que emprehendeo fazer uma
falia aoGeneral eseus officiaes,usando de linguagem tam
obscena e indecente, que o General poz logo fim â sua
arenga, com uma forte reprimanda,* por expressoens tam
impróprias do character de um ecclesiastico: o General,
voltando-se para os seus officiaes, observou, que naõ deviam olhar para este homem, como exemplo de todos os
seus compatriotas, mas como sendo das fezes da Hespanha, e por tal mandado para as colônias: e muitos dos
clérigos eram para ali desterrados, em castigo de seus
crimes ou vicios. O padre estava ainda bastante em seu
juizo, para perceber, que sua grosseira obscenidade, e
indecente familiaridade naõ éra approvada pelos que o
ouviam, e mudou de tom, pedindo humildemente, que
entrassem em sua casa, e tomassem a refeição, que elle
podia apresentar-lhe: mas o General estava tam indignado com aquelle impróprio character, que peremptoriamente recusou a offerta, e ordenou ás tropas, que marchassem immediamente.
Horaccitas he um pequena villa, situada na margem do
rio Panuco, as casas saõ pela maior parte de um andar,
e edificadas de tijolos secos ao sol, á que geralmente chamam adobes; as que pertencem aos principaes habitantes, tem o telhado á maneira de terraço as outras
saõ cubertas de palha: a população se presume que chegará a 800 ou 1000 almas.
Os aldeoens pasmaram em silenciosa admiração á vista
dos soldados, sem comprehenderem o que significava sua
* He provável, que o padre pensasse, que o General Mina se
parecia com a generalidade de seus compatriotas, nas colônias
Hespanhulas, e esperava assim fazer-se-lhe agradável com sua
indecente familiaridade.
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inesperada chegada entre elles; porque tal he a profunda ignorância, em que os Hespanhoes os conservam, que
naõ tinham noticia alguma de que o General Mina estava
na provincia, nem que havia uma revolução no paiz.
As tropas passaram o rio a váo, cousa de uma milha
acima da povoaçaõ, aonde se afogou um official Francez; e na manhaã seguinte chegaram a uma grande Fazenda na margem opposta, pertencente a um convento de
frades.
Como he usual no paiz, veio ao encontro do General e
seus officiaes principaes, o Cura do lugar, portando-se de
maneira bem differente do outro de Horcacitas.
Este padre éra um homem mui decente, e parecia manejar todos os negociosda Fazenda, que provavelmente pertencia a algum convento, de que este padre éra religioso:
e ainda que houvesse razaõ para suspeitar, que sua apparente cordialidade naõ éra totalmente sincera, tomouse á boa parte. Deo elle, apparentemente, sem reluctancia, tudo quanto o Commissario lhe pedio para uso
das Tropas ; e o General e seu estado-maior, e a administração foram sumptuosamente providos, na casa do Cura
aonde se aprestou uma meza cuberta de todas as cousas
boas pertencente á Igreja.
Ainda que o padre naõ estivesse provavelmente, mui
satisfeito com seus hospedes, fez da necessidade virtude,
mostrando-se agradável na conversação; era instruído,
e conhecia perfeitamente o General, de nome; e fez varias tentativas indirectas, para averiguar as forças da Divisão, e as vistas do commandante, o qual, naõ julgando
ser de seu interesse satisfazer a curiosidade do padre
neste particular, evadia as perguntas com algum gracejo.
Fez-se-lhe porém crer, que toda esta partida naõ éra mais
do que a guarda avançada do exercito, em conseqüência
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do Commissario pedir raçoens para mil homens, cujo
excesso se reservava para outra occasiao.
Sabendo-se que havia uma grande manada de cavallos,
pertencentes ás tropas Realistas, na distancia de seis
léguas desta fazenda, ordenou o General uma partida de
2 officiaes e 18 dragoens para os Ir buscar e a partida
voltou na manhaã seguinte trazendo 700 Cavallos.
Foi este supprimento summamente a propósito; muitos
dos soldados estavam a pé, tendo morrido seus cavallos,
e o resto da cavallaria, trazida de Soto-la-Marina, ou
apanhada na marcha, estavam quasi exhaustos de fome e
fadiga.
A estação chuvosa ainda naõ tinha propriamente começado, por conseqüência as planícies estavam destituídas de erva, juncto as estradas, e ainda que isso naõ
fosse naõ havia tempo para pastarem os animaes; porque a marcha da Divisão tinha até aqui sido incessante.
Gastou-se um dia em remontar a tropa, e pela manhaã
do segundo dia a Divisão saio da Fazenda, tomando
outra vez a marcha, e dando o Commissario ao Padre
um recibo, em nome da Naçaõ, que foi tudo quanto se
lhe deo, pelas raçoens fornecidas ás tropas, e o General
agradeteo-lhe sua hospedagem.
Tendo passado uma considerável planície, chegou a
divisão, pelo meio dia a um Cerro, maior do que nenhum, que se havia até entaõ encontrado, em cujas fraldas
estava uma pequena aldea. Naõ se fez halto aqui, e depois de uma fatigante marcha, cruzando a montanha de
noite, chegou a outra pequena aldea do lado opposto do
monte.
A gente do lugar, que tinha ouvido um confuso rumor
da Revolução, recebeo as tropas com apparente cordi-
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alidade, provendo ao mantimento com muita carne de
vaca e carneiro e bolos de milho, iguaria de que por
muito tempo estavam privados os soldados, pois durante
a marcha subsistiam somente de carne assada n'um espeto de páo, 6em um graõ de sal, que a fizesse agradável ao paladar.
Aqui soube o General, que os Realistas, informados
de sua marcha, tinham ajunctadoum corpo de tropas na
povoaçaÕ de Vale dei Maiz, para se oppòrem a seu ulterior progresso no paiz. Considerando-se de importância Ir-lhe ao encontro, antes que tivessem tempo de se
fazerem demasiado fortes para a divisão, saio da aldea
cedo pela manhaã, e depois de cruzar um alto Cerro,
por áspero caminho, desceo a uma longa planície, por
onde corre o rio Verde.
A planície estava inteiramente cuberta de luxuriante
erva, e a intervallos com altas palmeiras, e regada por
muitos ribeiros que descem dos montes vizinhos. Os cerros próximos saõ pela maior parte cubertos de carvalhos, sempre verdescentes, que naõ serviam pouco á beleza da perspectiva.
O rio he soffrivelmente grande a corrente he rápida e
de água clara, presume-se que o nome se deriva da verdura que o cerca, que pela bondade do clima, e humidade do terreno deve ser perpetua.
He certamente a mais bella parte do paiz, que a Divisão até aqui tinha encontrado, e apresentava um agradável contraste com as grandes planícies áridas por que
até entaõ tinha geralmente passado, desde que saio de
Soto-la-Marina.
Sabendo-se que a força do inimigo naõ estava a grande
distancia, e éra mui superior à sua, resolveo o General
marchar toda a noite, e se fosse possivel surprender o
VOL. XXVIII .N». 165.
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seu campo; mas as estradas pelos Cerros eram tam exclusivamente más, que se perdeo a maior parte da Remonta* com a escuridade, e muitos dos cavallos dos officiaes e soldados, cançando de todo, foram obrigados
estes a marchara pé.
O General, que ia na vanguarda, sendo informado da
situação das cousas, vio-se obrigado a fazer halto, pela
meia noite, em um pântano, entre dous outeiros, aonde
pela manhaã se lhe uniram as tropas da retaguarda,
e a Divisão continou a marcha.
Pelas dez horas da manhaã chegou ao acampamento,
que o inimigo tinha oecupado na noite precedente, e
abandonado pela manhaã mui cedo, sabendo que se aproximava o General, e retirou-se pela estrada principal,
que vai para Vale dei Maiz.
Se a Divisão pudesse ter chegado na noite antecedente, pouca duvida ha de que o inimigo seria surprendido e derrotado, com mui pouca perda, mas havendo
razaõ para suppôr, que naõ estava ainda mui distante,
mandáram-se adiante cinco officiaes, para descubir a
sua posição.
Avistáram-o cousa de uma légua adiante de seu antigo acampamento, formado em uma planície, ao pé de um
Cerro, por onde passa a estrada principal. A sua força
consistia apparentemente em 600 de cavallo, formados
em linha, em ângulos rectos com a estrada, e o cerro a
pouca distancia, na sua retaguarda, cuberto de mato rasteiro, o que deo razaõ para suspeitar, que ali estaria
infanteria e artilheria em embuscada, pois se tinha sabido que estava provido de artilheria.
* Uma manada de cavalhos de reserva, que as tropas no
México usualmente levam com sigo na marcha, para supnr o
lugar dos que morrem de fome e fadiga.
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Os officiaes fizeram halto, a cousa de 200 passos do
inimigo, para reconhecerem a posição, e ficaram ali ai
guns minutos, sem que se fizesse tentativa para os molestar : por fim quatro de seus officiaes sairam das fileiras, e avançaram cousa de cem passos em frente, e fizeram halto. Depois de olhar por algum tempo para a
partida de reconhecimento um delles acenou com a maõ,
pôlla sobre o peito, e provavelmente éra isto signal de
pedir que se viesse â falia: mas um dos officiaes da Divisão, suppondo que isto éra arrogância, instantaneamente o matou com um tiro de espingarda. Os seus companheiros, vendo este morto, fugiram para o corpo principal, levando com sigo o cavallo do morto, fazendo-lhe
fogo os officiaes do Divisão nessa retirada. A l i n h a d o
inimigo deo alguns tiros em resposta, mas sem produzirem effeito.
A Divisão estava cousa de meia milha na retaguarda,
e suppondo os officiaes em perigo, avançou á pressa
em seu soccorro, e em breve chegaram ao corpo morto
do Realista. O inimigo mantinha ainda a sua posição,
e o General resolveo atacállo. Mandou-se desmontar a
infanteria, e formar-se, deixando os cavallos na retaguarda ; o que se effectuou immediatamente, e tocou-se
a combate.
O inimigo conservou um fogo assas vivo, em quanto
as tropas se formavam, mas naõ fez effeito pela distancia:
assim que a Divisão começou a avançar para o ataque,
se retiráramos inimigos precipitadamente, pela estrada
grande, cruzando o Cerro. O General mandou uma partida
de atiradores, escolhidos da Guarda de Honra, para varrer
o mato pela direita e esquerda da estrada, a fim de se
acautelar deembuscadas, e toda a Divisão seguio no alcance do inimigo.
Logo depois de passar o Cerro, os dragoens e caçado-
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res, que Iam na vanguarda, alcançaram a sua retaguarda,
da qual mataram 4 ou 5, e fizeram um prisioneiro, o qne
fez augmentar a velocidade do corpo principal, e os cavallos desta gente estavam tam cançados da marcha da
noite precedente, e deste dia, que naõ os puderam aicançar.
A Divisão continuou a seguir a estrada principal, e chegou a uma altura, que commandava a vista da povoaçaõdo
Vale-del- Maiz, e a grande planície, em que está situada;
porém naõ appareciam tTaços do inimigo: ordenou-se a
um o official, que marchasse a diante, a fim de verse
o descubria. Este official percebeo logo por uma nuvem de poeira, que se levantava da planície inferior, no
outro lado da povoaçaõ, que o inimigo depois de ter
passado por ella, e abandonado o lugar, ia em plena retirada para o lado opposto.
Informado 0 General disto, escolheo immediatamente
dous officiaes e 18 dragoens (Rancheros de Soto-la-Marina) os mais bem montados, para que fossem em seguimento do inimigo. Foi este alcançado a cousa de duas
léguas além da povoaçaõ, aonde os dragoens passaram â
espada cousa de 20 homens, quasi sem resistência, por
que tal éra o terror, que os soldados só cuidavam em se
escapar, sem tentar defender-se.
Os dragoens, vestidos de escarlate, pareceram aos
Realistas soldados Inglezes ou Anglo-Americanos, e
gritaram com o maior medo, que tinham chegado os Inglezes, noticia que parece ter espalhado confusão e desmaio em toda a parte.
Cousa de uma légua adiante, alcançou o General a
artilheria, que consistia em duas peças de bronze, e as
mulas de munição do inimigo, que as abandonou logo,
dispersando-se os seus soldados em todas as direcçoens.
Considerando que naõ éra prudente nem practicavel
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proseguir adiante, somente com 18 homens, e cavallos
cançados, voltou o Destacamento para a povoaçaõ, com
a artilheria e muniçoens, que tiaham tomado, e bem satisfeitos com o resultado do primeiro encontro da Divisão,
com as tropas de Fernando VIL
Os Realistas perderam nesta batalha, ou antes caçada,
de 30 a 40 homens mortos e feridos, da Diviaaõ nenhum
só homem ficou nem ferido.
Com as vistas de conciliar os habitantes, e prevenir
desordem, se tinha previamente mandado, que os soldados naõ entrassem nas casas da povoaçaõ, até se providenciarem quartéis; e quando o General voltou de perseguir o inimigo, achou a Divisão formada n'uma grande
praça á entrada da povoaçaõ, que estava ornada com fileiras de ramos verdes.
Os paizanos disseram, que tinham feito isto poucos
dias antes, por ordem do commandante da povoaçaõ,
para celebrar uma festa, em conseqüência da novidade,
que tinha chegado da cidade do México, da prizaõ da esquadra do General Mina, e da annihilaçaõ da Divisão
auxiliar.
A tomadia do navio velho, que ja notamos, provavelmente deo occasiaõ a practicar-se este engano com a boa
gente do Vale dei Maiz, que pouco esperava, que antes
de murcharem os ramos verdes veriam seu próprio commandante com 600 homens fugindo á perseguição do General Mina, com um poucos de Rancheros.
A povoaçaõ do Vale-del-Maiz éra a maior, que a Divisão até aqui tinha visto no paiz. As casas dos principaes habitantes saõ feitas de pedra lavrada, e de adobes,
cubertas de cal e pintadas por fora, o que naõ produz
máo effeito: geralmente saõ de dous ou três andares, com
o telhado raso.
A praça principal he cercada por uma trincheira, que
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consiste em um muro e fosso, e pontes levadiças, protegida por uma bateria de 6 ou 8 peças; e se os Realistas
se atrevessem a defendella, a Divisão teria muito trabalho em lha tomar.
Dous lados da praça saõ occupados pela igreja matriz,
e quartéis, os outros pela casa do commandante, e alguns
dos mais ricos Hespanhoes e Creoulos.
A igreja he um lindo edifício de pedra com sua torre e
cúpula; mas ha outras na povoaçaõ, todas bons edifícios,
como na verdade saõ a maior parte das casas particulares.
Se se pôde formar uma conjectura da grandeza da povoaçaõ, a sua população se pode calcular em 5 ou 6 mil
almas: parecia um lugar florescente. A maior parte das
pessoas principaes tinham as casas fechadas, e provavelmente tinham fugido de medo e consternação, que a precipitada retirada das tropas Realistas sem duvida produzio; mas restavam alguns paizanos.
Foi prohibido entrar nas casas desamparadas, ou roubar
por qualquer pretexto que fosse, e toda a Divisão marchou
para a praça principal.
O General, e seu estado-maior, aquartelou-se em casa
de um rico Hespanhol, que entaõ estava em México: os
officiaes nas casas do Commandante, e os soldados nos
quartéis.
O quarto principal, no quartel do General, estavaguarnecido de maneira, que naõ éra de esperar naquella parte
do mundo ; pois éra rodeado de canapés cubertos de damasco carmezim, e os demais trastes em proporção; e a
meza éra amplamente guarnecida de todas as iguarias,
pelos poucos criados que viviam na casa, proclamando
todos a opulencia do dono. Tanto aqui como na casado
Commandante havia vários armazéns, cheios de mercadorias de toda a sorte, pelo que se suppoz, que a gente da
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povoaçaõ foi tomada por surpreza, e naõ teve tempo de
remover os seus effeitos.
O valor da propriedade, que se achou em fazenda, se
avaliou em mais de 200.000 pezos fortes: pelo que se julga, que o valor de todas as mercadorias e prata do lugar
montaria a três milhoens de pezos.
O serviço de meza, ainda entre a classe mediana, he ordinariamente de prata, por ser esta mais fácil de obter do
que loiça ou vidro, que he raro, e caro, pelas restricçoens
do commercio estrangeiro, e despeza do transporte de
terra em mulas.
Vale-del-Maiz se reputa um dos mais opulentos lugares
de sua classe no Reyno, e teria offerecido um excellente
saque, se o General o permittisse, como certamente tinha
direito de fazer, havendo entrado o lugar por assalto, e
sendo as casas desertadas pelos habitantes; mas elle desejava anxiosamente convencei o povo de México, que vinha entre elles como protector de seus direitos civis, e
naõ como roubador de sua propriedade.
Tanto os soldados como os cavallos da Divisão tinham
soffrido tantas privaçoens durante a n.archa, até aqui
quasi incessante, que se resolveo fazer halto nesta povoaçaõ por alguns dias, a fim de recrutar seus exhaustos espíritos.
No terceiro dia chegou noticia de que o Coronel Arminan, que occupava Altamira com 2000 homens, esperando que a Divisão desembarcasse em Tampico, abandonara aquelle lugar, e chegara a poucos dias de marcha,
com a decidida intenção de impedir ulterior progresso k
Divisão.
Fez-se um Conselho de Gueria, composto dos principaes officiaes, para decidir, se a Divisão devia esperar o
xisto de uma batalha, aonde estava, ou continuar a
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sua marcha para obter auxílios dos Independentes, que
se conjecturava naõ podiam estar a grande distancia.
Esperando um ataque no Vale-del-Maiz, podia a Divisão tirar partido desta posição forte, com o auxilio da
artilheria tomada ao inimigo; por outra parte, ainda
que o resultado do ultimo rencontro tendesse a inspirar
considerável gráo de desprezo pelas tropas Realistas,
julgavasse mui imprudente arriscar uma batalha contia
tam decidida superioridade, especialmente suppondo-se,
pelo pequeno numero da Divisão, que poderia facilmente,
com uma marcha rápida, voltar o flanco do exercito de
Armirnan, e esperar o conflicto entre os Independentes
com mais razoável perspectiva de bom successo.
Prevaleceo esta opinião: a artilheria tomada ao inimigo,
e com que o General se naõ quiz carregar na marcha,
foi lançada n um poço, e a Divisão saio de Vale-delMaiz, ao quarto dia depois de sua chegada.
Deixou-se a povoaçaõ na posse dos paixanos, que
sem duvida se aproveitariam livremente das fazendas e
moveis de seus superiores, como he ordinário em taes
occasioens; sabendo que toda a culpa se attribuiria a
Divi saõ.
(Con tinuar-se-ha.)

(
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Declaração

da Provincia de Monte-Vedio,
uniaõ com o Brazil.

para

sua

Monte-Vedio 31 de Julho 1821.
O Sr. Presidente e mais deputados dos povos do E s tado Cis-platino (Oriental), em representação de seus
habitantes, e o Sr. Baraõ de Laguna, em nome e representação de S. M. F . e em virtude das faculdades especiaes, que lhe saõ conferidas para a este, acto, declaramos;
que, tendo pezado as criticas circumstancias, em que se
acha o paiz, e consultando os verdadeiros interesses dos
povos e das famílias; temos accordado, e pelo presente
convimos, em que a provincia Oriental do Rio-da-Prata,
se una e incorpore ao Reyno Unido de Portugal Brazile
Algarve, Constitucional, debaixo da imprescriptivel obrigação de que se lhes respeitem, cumpram, observem e
façam observar as bazes seguintes :
1. Este território deve considerar-se como um Estado
diverso dos outros do Reyno-Unido, debaixo do nome de
Cis-platino alias Oriental.
2 . Seus limites seraõ os mesmos que tinha, e se lhe rereconhectam no principio da revolução; a saber a L'este
o Oceano: ao Sul o Rio da Prata : ao Oeste oUraguay:
ao Norte o rio Guanain, até ao corte de Sancta Anna,
VOL. XXVIII. 165
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que divide o rio de Sancta Maria, e por esta parte o
arroio Tamarembó grande, seguindo às pontas do Yaguaron, entra a lagoa de Mini, e passa pelo pontal de S.
Miguel a tomar o Chui, que entra o Oceano; sem prejuízo da declaração, que o Soberano Congresso Nacional,
com audiência dos nosos deputados, der, sobre o direito
que possa competir a este Estado, aos campos Comprehendidos na ultima demarcação, practicada em tempo
do Governo Hespanhol.
3. Gozará da mesma ordem, que os demais da Monarchia, e terá desde agora sua representação no Congresso
Nacional, conformando-se com tudo aos princípios, que
estabelecer a constituição do Estado.
4. Conservar-se-haõ e respeitar-se-haõ por agora nossas leys, em quanto se naõ oppuzerem á Constituição
geral.
5. Conservar-se-haõ e guardarão todos os privilégios,
izençoens, foros e custumes, títulos, preeminencias e prerogativas, que gozem por foro e direito todos os povos,
todas as authoridades constituídas, todas as famílias, e
todos os indivíduos das provincias.
6. Conservar-se-haõ todas as authoridades civis, em
independência das militares, e estas naõ poderão intrometter-se nos negócios ou assumptos, que por ley conresponderem âquellas: e os habitantes particulares da
provincia só poderão ser julgados pelos juizes civis.
7. O commercio, industria e agricultura seraõ exemptos de toda a taxa, conforme aos princípios de todas as
naçoens liberaes.
8. Logo que se verefique a incorporação, todos os cargos de Concelho e empregos da provincia, excepto por
óra a Capinania geral, seraõ conferidos aos naturaes, ou
habitantes casados moradores nella.
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9. Por forma nenhuma se imporaõ contribuiçoens extraordinárias.
10. Nenhum habitante do paiz poderá ser obrigado ao
serviço veterano de mar ou terra, por leva, quintas, ou por
outra qualquer forma â excepçaõ de vadios ou mal comportados.
11. As milícias, que se formarem no território, naõ
seraõ obrigadas a sair de seus respectivos departamentos,
senaõ quando o exigir a tranquillidade publica, ou em caso
de invasão deste Estado, e debaixo de nenhum pretexto
fora dos seus limites.
12. Em quanto se naõ determinar a forma de regular os direitos, pelo congresso Geral da Naçaõ, naõ se
poderá fazer alteração alguma, senaõ como até aqui,
em Juncta geral de Real Fazenda, ouvindo os Cabidos, e
com assistência do Syndico geral dos povos, que se deverão nomear com as attribuiçoens conrespondentes.
13. Os gastos da administração civil seraõ pagos com
preferencia, naõ obstante que possa applicar-se o remanescente das rendas deste Estado para o pagamanto das
guarniçoens necessárias, devendo abonar-se os demais
gastos, para que aquellas naõ ajudem a manutenção do
Exercito, como até aqui, pelo Banco do Rio-de-Janeiro,
ou da maneira, que determinar a Naçaõ, em quanto for
preciso sustentar uma força maior para conservar o urritorio.
14. Aceitam-se as Bazes da Constituição estabelecidas
pelo Congresso geral da Naçaçaõ no presente anno,
pois que affiançam a liberdade civil, segurança individual, e a das propriedades, com as reformas ou addicçoens, que determinar o Congresso Geral, logo que esteja c o m p i e t a a representação da America.
*9. Naõ teraõ lugar no paiz as reformas, que se esta-
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belecerem para a Europea, sobre religiosos e monacaes.
em razaõ do pequeno numero delles, e necessidades de
ministros: e para a reforma de alguns abusos e eclesiásticos se encarregará o cumprimento dos capítulos 2. e
3. da sessaõ 24 de Reforma, do Tridentino.
16. Este território naõ será parte de algum outro
Bispado, mas deverá haver um chefe espiritual, na forma,
que se convencionar, entre S. M. F , e S. Sanctidade: entretanto continuará como até aqui um delegado do Governador do Bispado.
17. Os habitnntes naõ poderaõ ser gravados com alojamentos, senaõ por três dias, em tempo de paz.
18. Todas as authoridades, inclusos os capitaens geraes ao receber o commando, prestarão juramento de
cumprir e fazer cumprir as antecedentes condiçoens, e
seraõ responsáveis naõ só das infiacçoens como da sua
omissão em reclamallas de qualquer que o intente.
19. Continuará no commando deste Estado o Sr. Baraõ
de Laguna.
20. Em quanto se naõ puzer em practica ou se naõ
publicar a constituição geral do Reyno, se nomeará pelo Congresso um Syndico procurador do Estado, para
reclamar por si ou a rogos de algnina authorídade ou
habitante, que interpelle seu ministério,com documentos
ou provas justificativas, qualquer violação das condiçoens propostas do modo e forma seguinte. 1." O Syndico
reclamará das authoridades, e perante a mesma Capitania geral por três vezes, qualquer violação: e naÕ se
providenciando recorrerá ao Rey, ou ao Congresso Soberano. 2.° Sua pessoa será inviolável, por qualquer reclamação, que fizer desta natureza. 3 o . Entrevira com o
Governo ou authoridades na forma ou regulamentos gegeraes. 4.° Nos casos de impedimentos ou moléstia se-
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rá supprido pelo Syndico da Capital, e por sua falta pelo
mais ímmediato dos Cabidos.
21. Será obrigação do Governo traçar qualquer reclamação, que faça algum outro poder sobre este território,
sem que possa dispor da sua sorte, sem seu conhecimento e expressa vontade. Convindo naõ obstante em admittir as addiçoens postas pelo Sr. Baraõ de Laguna, que
saõ as seguintes :—" Devendo proceder-se constitucionalinente á eleição de Deputados para Cortes Geraes, logo
que S. M. tenha sido informado deste acto de incorporação á Monarchia Portugueza Constitucional.
A 17.° " Terá seu cumprimento logo que possam proporcionar-se quartéis fixos para asguarniçoens interiores,
ou pelos mesmos povos, ou pelas rendas do Estado." Pelo tempo necessário para applanar as difflculdades, que
por agora façam demorar o seu cumprimento ; e obrigamse pela sua parte os Deputados dos povos em nomedelles
e o Sr. Baraõ de Laguna em representação de S. M. F. e
por faculdades especiats para este objecto, a observar religiosamente o cumprimento do contractado, e preencher
os deveres, que lhe impõem este acto, cumprindo e fazendo cumprir seu contheudo, sem contravir para o futuro
directa ou indirectamente a seu expresso e literal sentido : em fé do qual assignáram o presente, Baraõ de Laguna. Joaõ Jozé Buran, Presidente. Damazo Antônio
Larronaga, Deputado por Monte Vedio. Fructuoso Rivera, Deputado por Extramuios. Thomas Garcia de Zunega, Deputado por Monte Vedio. Jerouimo Pio Bianchi, Syndico Procurador Geral, e Deputado por Monte
Vedio. Jozé Vicente Gallegus, Deputado por Soriano.
Loreto de Goniensoro, Deputado por Mercedes. Alexandre Chaucerro, Deputado por Guadalupe. Romualdo
Gimeno, Deputado por Maldonado. Matlieus Vissillac,
Deputado pela Colônia. Manuel Lago, Deputado pelo
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Cerro Largo. Luiz Peres, Deputado por S. Jozé. Manuel Antônio Salva, Deputado por Maldonado. Salvador Garcia, Deputado por Canelones. Francisco Llambi,
Deputado por Extramuros e Secretario.
A 5 de Agosto de 1821, compareceram todas as authoridades e empregados civis desta capital de Monte Vedio,
e depois do Honr. Congresso ter prestado perante o Sr.
Baraõ de Laguna o juramento de obedecer, cumprir e fazer cumprir as bazes publicadas pelo Congresso geral da
Naçaõ- Portugueza, no presente anno, e as condiçoens
estabelecidas por deputados dos povos do Estado, o recebeo o Sr. Presidente do Congresso ao Sr. General de respeitar, cumprir e fazer cumprir as condiçoens propostas
e convencionadas com o H. Congresso ; conferindo-o, na
forma acima explicada, a todas as authoridades, e mais
empregados, perante o dicto Baraõ de Laguna, o que certefico. Llambi, Deputado Secretario.

PORTUGAL.

Relatório e plano de orçamento apresentado ao Soberano
Congresso, pelo Ministro da Fazenda.
Em cumprimento da ordem de 27 de Novembro próximo passado, ponho na presença das Cortes Geraes e
Extraordinárias da Naçaõ Portugueta, o orçamento da
receita e despeza no anno seguinte de 1822, calculada
uma e outra pela estimativa das diversas repartiçoens
salvo toda a alteração extraordinária.
Pelo I o se mostra, que a receita provável naõ pode
exceder a 7:232.000.000 de reis; pelo 2.° que a despeza
naõ baixará de 8:839.000.000 reis, que por conseguinte o
alcance será 1:(>07 =000.000 reis.
Fazem o maior pezo neste balanço as quantiosas som-
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mas que custa o Exercito e a Marinha, em desproporção realmente enorme com as rendas publicas. Naõ me
tocam a mim os meios de as equilibrar; mas se fosse
possivel conseguíllo por um novo sytema militar, que
conciliasse a segurança civil e política com as faculdades do Thesonro, este seria o seu recurso mais efficaz.
Entre tanto existe um déficit avultado, e eu naõ alcanço como se possa encher, senaõ por impostos ou empréstimos. Os primeiros naõ me compete resolver se o
estado da Naçaõ os poderá supportar, exhaustas e amortecidas, como estaõ, todas as fontes das riquezas, em que
devem recair.
Empréstimos, ainda que em ultimo resultado venham
a pezar sobre os povos, saõ com tudo menos destruetivos;
porque naõ affectam tam immediatamente os valores reproduetivos: saõ por isso mais remotos e menos sensíveis os seus effeitos. Este o recurso mais obvio, de que
lançam maõ os Estados, no extremo de circumstancias
apertadas. Os bens nacionaes, em taes casos, saõ uma
das boas garantias, que se pôde offerecer a taes empenhos.
He também algumas vezes a venda desses bens uma
taboa de salvação; mas { poderia ella verificar-se em
nossa situação actual, de forma que o seu producto
excedesse á despeza corrente? Nao o creio; porque
ainda que em grande parte naõ estivessem ja applicados
â divida naõ consolidada, naõ he operação (dado que
para elles houvessem compradores) que possa realizar-se
de repente, a naõ ser por intimo, ou a troco de titulos da
divida publica.
Naõ ouso portanto insistir em tal medida; porque
além de melindrosa e precrária, so pertence ás attribuiS'oens do Legislador.
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E m tanto apuro considero de imperiosa urgência a
mais estricta economia: dividir a receita com igualdade
relativa, pelos differentes ramos do serviço publico, seria
o expediente radical. Naõ ignoro, que o remédio he violento, mas sei também, que naõ ha reforma sem sacrifícios, e he preciso que a necessidade resigne os ânimos
asupportallos devendo preval ecer o bem publico ao interesse privado.
Reeonheço, em conclusão, que idéas tam suecintas
estaõ mui longe de merecer o nome de plano, que lhe
naõ dou, nem me attrevo a conceber, que satisfaça, em
matéria tam espinhosa. Lisongeo-me com tudo, que a
sabedoria do Soberano Congresso supprirà a minha insufficiencia com poderes e luzes superiores. Lisboa 25
de Dezembro 1821.
J O Z E I G N A C I O DA COSTA

Estimativa ou Orçamento da receita effectiva, e despeza do Thesouro Publico Nacional, para o anno de
1822. A receita he o que se poderá receber, e a despeza he a própria e total do anno, segundo os cálculos
que deram as repartiçoens, lançando-se igualmente outra
do anno anterior, por assim o exigir o credito e natureza
das despezas.
Receita.
Rendimento das alfândegas
Décima'
Resto da contribuição de defeza
Sizas
Real d' Água
Terças
Chancellaria e Sêllos
Donativos dos 4 por cento

2:700.000.000
800.000.000
8:000.000
280:000.000
50:000.000
50:000.000
150:000.000
260:000.000
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Commendas
Subsidio Literário
Próprios chamados da Coroa

«0:000.000
100:000.000
50:000.000

Anno vago
Casa da moeda

10:000.000
40:000.000

Terreiro
Bulla da cruzada
Cofre de Malta

45:000.000
42:000.000
15:000.000

Terra Saneta
Correio
PoWora
.
Companhia do Alto Douro

15:000.000
10:000.000
6:000:000
200:000.000

Cartas de jogar
Casa de Bragança
Contracto do Tabaco
Diversos pequenos rendimentos

60.000.000
140.000.000
1:417:000,000
50:000.000

Execuçoens e preslaçoens
Juncta dos Juros compensação d'apolices . . . .
Casa da Raynha
38:000.000
Patriarchal
220:000.000
Sé
60:000.000

80:000.000
50:000:000

318:000.000
Saldo disposivel em papel e metal

200:000.000
7:232:000.000

N. B. Naõ entram as sobras dos rendimentos
Ultramarinos.

DESPEZA.

Exercito.
Thesouraria das tropas
2:385:000.000
Commis- i Despezas 900.000.000
sariado. \ Letras
144.000.000
1:044.000.000
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Arsenal do Exercito
Obras militares
Hospitaes dictos

604:000.000
200:000.000
33:000.000
4:266:000.000

Consignação â extincta Juncta das
muni çoens de boca
Inspectores de transportes pagos
pelo Thesouro
Consignação á Thesourarta pelo
distracte do Monte-Pio

104:000.000
3:200.000
6:000.000
4:370:200.000

Marinha.
Despezas geraes
Brigada
Ferias

...
•

915:000.000
67K>00.000
200:000.000
— — — - 1:182.000.000

Casa Real.
Dotação annual a Sua Majestade 365:000.000
A S. M. a Raynha, por dotação
anterior
42:000.000
A Sereníssima Princeza D. Maria
Thereza
12:000.000
A Sereníssima Princeza D. Maria
Benedicta
40:000.000
As Serenessimas Senhoras Infantas
14:400.000
473:400.000
Divida das cavalharices antes de
1821
Criados da Casa e outros do mesmo tempo
GuaadaReal

12:000.000
20:000.000
12:000.000
517:400.000
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Ordenados

e outras

Despezas.

Cortes
216:000.000
Ordenados em geral
550:000.000
Pensoens, ordinárias, ajudas de
custo
150:000.000
Pensaõ ao Duque de Victoria..
8:000.000
Ordenados a Diplomáticos,
Cônsules,
Legaçoens, e Consulado
100- 000.000
Dictos Vencidos até
1821
127:000.00
227:000.000
JurosReaes
270:000.000
Tenças
200:000.000
Guardas Mores de Saúde
3:200.000
Guardas Barreiras
4:800^)00
Enfermaria dos prezos, processos,
&c
8:000.000
Congruas a parrochos
10:000.000
Consignação para obras publicas
144:000.000
Dieta para o Palácio da Ajuda
176:800.000
Reparo de diversos palácios . . . .
27:000.000
Entregas a donos, pelos Deposito»
noThesouro
24.-000.000
Socrorro á fabrica da CovilhaS
16:000.000
IHuminaçaõ da cidade 72:000.000
Jornaes anteriores que
se devem
12:000.000
— 84:000.000
2:118.800 000
Academia Real das Sciencias . . . .
6:000.000
Ao Baraõ de Teixeira por conta
de 800:000.000
140:000.000
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Ao dicto pagamento ao Bey de
.
,
.
Argel
i
A M.f-o
.
Aos padres de Matra
••••
Ordenados anteriores pelo serviço
no Palácio e Convento
•
Apólices grandes para serem queimadas.
;
Expediente das Secretarias e Tribunaes
;•••
Despezas Ultramarinas, adiantamentos a Bispos e Governadores
Manadas de Alter e Azambuja
Torre do Tombo
Museo e Jardim Botânico
Despezas miúdas de diversas natu-

82:000.000
4:8000.000

2:000.000
50:0000C

°

28:000-000
16:000.000
7:000.000
4:000.000
3:200.000
30:000.000

Maa8

332:600.000
Rendimento, que entra no Thesouro, pertencente a S. M. a
Raynha, e que lhe he entregue
além do que recebe do Estado, e
vai lançado na casa Real
Dicto á Patriarchal
DictoáSé

38:000.000
22:000.000
60:000.000
__
318:000.000

Recapitulaçaõ.
...
D
Importa a Receita
,ldem
,
™
a Despeza

...

7:232:000.000
'
w
°8:839:000.000
°"

Empenho naô se recebendo sobras dos rendimentos do Ultramar

1:607:000.000

•
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COUTES GERAES DE PORTUGAL.

276. Sessaõ.

4 de Janeiro.

Tractou-se, segundo a ordem do dia, do projecto de
Decreto, sobre a organização do Governo para as Ilhas
dos Açores. A isto se ajunctou um addictamento, offerecido pelo Sr. Alvez do Rio.
O Sr. Fernandes Thomaz, em nome da Commissaõ
de Constituição, leo o relatório, que a mesma faz sobre
osultimosofficiosdaBahia, e o s e u parecer se reduz em
summa, a que os prezos chegados ultimamente daquella
cidade sejam entregues ao Poder Judiciário, para lhes dar
o destino, que convier. Que a Commissaõ, encarregada de
fazer o plano do regulamento das relaçoens com merciaes
entre Portugal e o Brazil, comece ja os seus trabalhos,
sendo dispensada de quaesquer outros encargos, e até
mesmo de assistir ás sessoens do Congresso, até seu final
cumprimento. Que se nomeie uma Commissaõ, com
nome de Commissaõ de Fazenda do Brazil, cujos membros façam um orçamento das quantias çom que poderão
concorrer, para as despezas geraes da Monarchia. Que
a mesma Commissaõ se informe de quaes saõ aquelles tributos, e impostos, que se podem desde ja abolir no Brazil. Que apenas estes trabalhos estiverem promptos se
apresentem logo â Assemblea, para entrarem em discussão com urgência. Que as Cortes proclamem aos povos
do Brazil, fazendo-lhes ver, quaes saõ os artigos da
Constituição, que se tem sido approvados, e quaes as providencias.que se tem tomado, em beneficio daquelles povos, e a ímparcialiadade, que com que tem sido tractados estes negócios. Este parecer foi approvado.
O Sr. Freire leo um parecer da Commissaõ de Fazenda
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sobre a admissão de alguns officiaes de Secretaria, para
a repartição dos Negócios Estrageiros, e informação do
respectivo Ministro, sobre este objecto; à Commissaõ
parece, que as diversas repartiçoens se sirvam, em quanto naõ forem approvados os seus differentes regulamentos das Secretarias, com aquelles officiaes, que naõ saõ
necessários nas mais Secretarias; ficando nulla a nomeação feita pelo Ministro, e que se faça saber, que a elles
Ministros lhes naõ fica authorídade para tomarem medidas legislativas. Approvado.
277* Sessaõ. 11 de Janeiro.
Segundo a ordem do dia se tractou do exame da
Constituição, sobre o ponto—" Se deve haver juizes letrados, ou ordinários, ou se deve haver uns e outros."
Depois de alguma discussão, se propuzéram a votos as
seguintes questoens.
1.» Depois de estabelecidos os Juizes de Facto, deve
haver nos destrictos, que marcarem as leys da divisão de
território, um juiz letrado nomeado pelo Governo, o
qoal decida de direito nos casos aonde houverem juizes
de facto, e nos casos em que os naõ houverem ? Decidio-se que sim.
2a. Se os districtos aonde houverem juizes de direito
haõ de ser subdivididos em menores districtos, aonde
hajam juizes electivos, os quaes se limitarão a julgar
certas causas de menor importância, conforme o que os
códigos determinarem?—Sim.
278." Sessaõ.

12 de Janeiro.

Approvou-se um parecer da Commissaõ das Artes sobre os uniformes dos Ministros de Estado e dosPlempotenciarios.
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Entrou em discussão, segundo a ordem do dia, o projecto da reforma dos foraes.
279*. Sessaõ. 14 de Janeiro.
Segundo a ordem do dia se discutio o artigo 147 da
Constituição, regeitando-se o modo porque se achava enunciado, e approvando-se a emenda do Sr. Vilella, pela
qual se admittem para juizes os cidadãos Portuguezes,
isto he tanto naturaes como naturalizados. Alem disto
resolveo-se, que o juiz devesse ser formado em direito,
alem de outros requisitos, que as leys determinarem.
280.* Sessaõ. 15 de Janeiro.
Lêram-se os pareceres de varias commissoens, e entre
elles um da commissaõ das Artes, sobre o requirimento
de um ferreiro, Antônio Jozé Esteves, no qual expõem,
que sabe da existência de uma mina de carvaõ de pedra
em distancia de doze léguas de Lisboa, e que pretende
fazer a sua extracçaõ, concedendo-se-lhe um privilegio
exclusivo, para elle só dali o poder tirar, e naõ pagar direitos por espaço de 14 annos: â Commissaõ parece, que
se lhe conceda o que requer, assim como a Joaõ Fletcher,
que propondo que tem descuberto uma machina, para
fazer navegar embarcaçoens sem o impulso do vapor, requer serem livres de direitos todos os materiaes necessários para a sua construcçaõ, por espaço de vinte annos.
Foram approvados.
Tractou-se de um projecto de Decreto sobre o em prego
dos officiaes militares vindos do Brazil, cuja discussão
ficou adiada.
281.* Sessaõ.

16 de Janeiro.

Receberam-se entre outras communicaçoens dos Ministros uma do Ministro dos Negócios Estrangeiros, remet-
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tendo os officios e documentos, relativos a Buenos-Ayres;
mandou-se íi Commissaõ Diplomática.
A discussão continuou, segundo a ordem do dia, sobre
o art. 148 da Constituição, que ficara adiado. O Sr. Bastos opinou, por que os Juizes naõ fossem vitalícios. O
Sr. Maldonado foi de opinião, que os juizes de primeira
instância fossem temporários, e que os de instância superior fossem vitalícios. O Snr. Pereira do Carmo sustentou a doutrina, por estar ja sanccionada a independência dos três poderes. Argulram depois vários dos Snrs.
Deputados, por ambas as partes da qucstaõ; e depois de
longo debate propoz o Sr. Presidente a questão :—
" Se os cargos de todos os juizes de direito seraõ perpétuos, logo que se publique a Constituição." Decidiose que naõ,
" Se todos os juizes de direito seraõ perpétuos no seu
cargo, logo que se acharem estabelecidos os juizes de facto, e publicados os códigos." Decidio-se que sim.
282." Sessaõ.

17 de Janeiro.

A discussão versou, segundo a ordem do dia, sobre o
projecto de decreto para a reforma da Companhia de Agricultura do Alto Douro; e sobre o privilegio de vender
aguardente no districto da demarcação do Alto Douro,
Cidade do Porto, &c.—Depois de longa discussão ficou a
matéria adiada.
283". Sessaõ.

18 de Janeiro.

Entre as communicaçoens dos Ministros de Estado se
leo uma do Ministro da Justiça, expondo, que, pelo decreto de 13 de Maio, em que se suspendeo o degredo
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para África, e foi depois revogado pelo de 16 de Novembro, 9e acham sentenciados a trabalhos públicos, maior
numero de prezos do que saõ precisos para esse fim, e
he de parecer, que os processos daquelles réos sejam novamente revistos, e que todo aquelle, que tenha ainda
mais de um anno de degredo, lhe seja este commutado
para a África. Mandou-se á Commissaõ de Constituição, para que desse o seu parecer com urgência.
Segundo a ordem dia se discutio a parte do artigo 148
da Constituição, que fallando do lugar de juiz de direito
diz, " Ninguém sairá delle, senaõ sendo deposto por delido, ou demittido porjusta causa."
O Sr. B. Carneiro propoz como emenda; " ninguém
saia do 3eu emprego sem ser por uma sentença, ou demittido pelo Governo com legitima e declarada causa."
Os Srs. Annes de Carvalho, Pinto Magalhaens e outros
oppuzéram-se â emenda, chamando-lhe anti-liberal; e naõ
foi o paragrapho approvado; senaõ com uma emendado
Sr. Pinto de Magalhaens.
Continuou a discussão na terceira parte do art. " Os
Juizes de Fora seraõ cada três annos transferidos provisoriamente de uns para outros lugares." Depois de se examinar uma emenda do Sr. Lino Couttinho, se decidio,
que o artigo entrasse na Constituição; e foi depois approvado com algumas emendas.
284-a Sessaõ.

19 de Janeiro.

Discutio-se, segundo a ordem do dia o projecto da reforma da companhia do Alto Douro. Depois de longa
discussão ficou adiada a questão.
VOL. XXVII. N \ 164.
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21 de Janeiro.

Continuou a discussão, segundo a ordem do dia, sobre
a reforma da companhia do Douro; e depois da mais renhida discussão foi regeitado o artigo, que propunha dar
â Companhia o exclusivo das águas ardentes, achandose 53 votos contra, e 41 a favor do artigo.
Também se regeitaram todas as emendas offerecidas a
este artigo. Ainda assim voltou elle â Commissaõ para
o redigir de novo.
Leo-se o parecer da Commissaõ de Fazenda, sobre o
officio dos Directores do Banco, recebido e mencionado
no principio da sessaõ; o qual consiste em sustentar, que
podem começar as operaçoens do Banco, e em pedir certas informaçoens: ficou a matéria para se resolver na seguinte sessaõ.
286 a . Sessaõ.

23 de Janeiro.

Segundo a ordem do dia se leo e approvou, sem discuçaõ o artigo 150 da Constituição. O artigo 151, que
tracta dos substitutos dos Juizes de Fora, teve alguma
discussão, e foi regeitado. Approvou-se também o artigo 152, que regula a jurisdicçaõ dos Juizes de Fora; e o
153, que determina a alçada, destes magistrados; foi approvado em parte.
O Snr. Freire leo o parecer, que a Commissaõ de Fazenda entrepôem, sobre o officio, que os inspectores do Banco de Lisboa dirigiram ao Sr. Presidente, e que foi apresentado e lido na antecedente sessaõ: julga a Commissaõ,
que existe ja um numero sufficiente de acçoens para poder operar, e pede certas explicaçoens para melhor dar o
seu voto.
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153

24 de Janeiro.

Continuou a discussão sobre a questão das alçadas dos
juizes de fora, mencionada no art, 153 da Constituição.
Depois de longa discussão, em que varias vezes se alludio â legislação Ingleza, se approvou o seguinte principio " Haverá também uma espécie de recurso das decisoens dos juizes de facto para o tribunal superior, só
para o effeito de se commetter novamente o conhecimento e decisão das causas ao mesmo, ou a um novo conselho de juizes de facto, naquelles casos, que a ley expressamente determinar."

288.* Sessaõ.

25 de Janeiro.

Discutio-se o artigo 154 da Constituição, que estabelece uma Relação para o Alemtejo e Algarve; uma para
a Estremadura, duas na Beira, uma no Minho; uma em
Traz os Montes: uma ;nas Ilhas Adjacentes: uma em
cada provincia do Brazil; uma no Reyno de Guiné, uma
nos Estados da índia.
Oppoz-se o Sr. B. Carneiro ao estabelicimento de tantas Relaçoens. O Sr. Peixoto quiz, que se naõ declarasse
isto na Constituição. Fallaram sobre isto vários dos Snrs.
Deputados; e leram-se os artigos 157, e 158 pela connexaõ, que tinham com a matéria. Resolveo-se, que haja
relaçoens, para decidirem de segunda instância; mas as
leys as determinarão. Resolveo-se também, que se creasse em Lisboa um Supremo Tribunal de Justiça.
Discutio-se o artigo 155, e depois o 156 sobre as attribuiçoens deste Tribunal, este ficou adiado, assim
como o art. 157.
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Foi eleito Presidente o Sr. Serpa Maahado, c Vice
Presidente o Sr. Varella.
289 a . Sessaõ.

15 de Janeiro.

A commissaõ nomeada para ir cumprimentar El lley
no dia do anniversarío da inauguração das Cortes, fez o
seu relatório, e se mandou imprimir no Diário tanto a
falia em nome das Cortes, como a resposta de S. M.
O Sr. Martins Bastos, como relator da commissaõ de
Justiça Civil, leo o voto da mesma, sobre um officio do
Ministro das Justiças, no qual expõem a necessidade de
uma declaração, na ley da liberdade da imprensa, em que
se expresse, que no caso de naõ apparecer o author de
qualquer obra, como succede agora com o redactor de
um dos periódicos, que se publicam nesta capital, fica
responsável pelos abusos, o edictor, e na falta deste o impressor: a Commissaõ faz um relatório de todo este negocio; expõem, que Cândido de Almeida Sandoval, tendo publicado certos escriptos, fora por elles pronunciado,
no competente juizo dos jurados, e por se rincurso nos
paragraphos l.° 3." 4.° do artigo 12; se mandou proceder
á prizaõ, a qnal todavia se naõ tem até agora effectuado:
a Commissaõ transcreve oartigo 7.°, e opina, que he um
axioma em direito, que em idênticos casos se use dos
mesmos meios; que á vista disto he de parecer, que, pelas razoens, que aponta, a ley he clara, e naõ precisa de
explicação alguma; porque bem se colligem delia as intençoens dos legisladores, que ja mais poderiam ser deixar impunes similhantes abusos, e que em primeiro lugar
he de parecer, que o impressor he responsável ; e em segundo, que o Ministro nnõ tem feito as necessárias diligencias; porque alias o réo teria sido prezo, e que julga

Miscellanea.

155

se deve dizer ao Governo, que o faça responsável pela
falta de execução das ordens.
O Sr. Belford desapprovou o parecer da Commissaõ,
mostrando, que, segundo a ley, o edictor ou impressor
saõ somente responsáveis na falta do author, o que naõ se
verifica neste caso ; porque elle apparece. O Sr. B. Carneiro seguio, que naõ se devia dar â ley um effeito retroactivo, mas que para o futuro se comprehendessem também o edictor e impressor. Disse mais, que o Juiz de
Direito, naõ só he muito frouxo, mas até indigno de exercer o seu cargo; porque he voz constante e sabida, que
Sandoval apparece a todas as horas no Rocio, no Terreiro
do Paço, e até no Theatro.
O Sr. Bastos apoiou o Sr. Belfort. O Sr. Soares Franco seguio o parecer da Commissaõ, mas combateo-o o
Sr. Vilella. Os Snrs. Joze Pedro da Costa, e Alves do Rio
apoiaram o parecer da Commissaõ, e querendo o Sr. Presidente chamar os deputados â ordem, replicou o Sr. Xavier Monteiro, que a matéria éra de tanta importância,
que se devia tractar delia, sem se attender a formalidades, mostrou os defeitos da ley da imprensa, e necessidade de os remediar. O Sr. Moura, declarando que elle
éra o alvo desse abuso da liberdade da imprensa, pedia
que a ley lhe abrisse o caminho para se justificar, fosse
de que modo fosse. O Sr. Fernandes Thomaz, como um
dos atacados por Sandoval, fallou largamente, mas fundando-se só no interesse publico.
Depois de uma renhida discussão, em que falláram
outros Deputados, se regeitou a primeira parte do parecer, e se approvou a segunda com esta emenda do Sr.
Felgueiras: " Que depois de qualificado o escripto, e pronunciado o réo pelos juizes de feito, fique pela sua falta
responsável o edictor, e n a õ o havendo o impressor; eque
se publique logo no Diário do Governo, que o réo se acha
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pronunciado; e sendo nas provincias, no primeiro dia
depois do da chegada do correio ordinário a Lisboa, &c.'*
Discutiram-se depois alguns artigos do projecto de reforma da Companhia do Alto Douro. E se recebeo o
seguinte:—

Parecer de Commissoõ de Fazenda
Lisboa.

sobre o Banco de

A' Commissaõ de fazenda foi presente a lista doe
154 subscriptores do Banco de Lisboa, que desde 2 até
23 de Janeiro tinham assignado por 1341 acçoens ; havendo uma única assignatura de cem acçoens; duas de
60; uma de 50, duas de 32; duas de 24, quatro de 20,
3 de 16, uma de 15, duas de 14, uma de 13, 30 de 12, e
105 de todos os outros numeros de 12 até 1.
A Commissaõ, tendo demonstrado, no discurso, que
precedeo o projecto de ley para a creaçaõ do Banco, que
existem no Reyno mais de 80 milhoens, em numerário
de differentes. eepeciaes ; e vendo que a circulação, pela
decadência do commercio, naõ dava emprego a metade
desta quantia, pensava com bons fundamentos, que de
mais de 40 milhoens, que se acham fora do gyro, pelo
menos a quarta parte, existindo em poder de homens
intelligentes, e amigos do seu paiz, procurariam no Banco um azylo seguro contra as inconstancias da fortuna, e
um destino, que, sendo em particlar vantajoso aos accionistas, promovesse em geral a prosperida depublica, e
consoli dasseas instituiçoens liberaes.
Naõ esperava por tanto a Commissaõ, que a maior
parte dos capitalistas Portuguezes, uns por ignorância
dos seus próprios interesses, outroi por capricho pueril,
alguns enlevados 110 sórdido lucro, que deduzem do alto

Miscellanea.

[157] 159

rebate do papel moeda, e quasi todos pelo manifesto desprezo, que professam pela causa publica, se declarassem
inimigos de um estabelecimento, â existência do qual
devem as naçoens livres modernas o augmento da industria, e uma grande parte da sua independência.
A pezar, porém, dos obstáculos, que he da condição
humana offerecer aos estabelicimentos úteis, a pezar
de se achar destituído de grandes assignaturas, e desamparado pelos grandes capitalistas, o Banco de Lisboa,
só protegido por homens mais conhecidos pelo seu
patriotismo que pelo seu dinheiro, ja conta em 20 dias
de subscripçaÕ com 670 contos de reis; quantia sufficiente para dar principio á maior parte das suas operaçoens.
Posto que a amortização em grande do papel moeda,
a mais útil das operaçoens do Banco, naõ possa começar
da abertura delle, que naõ convém por outra parte demorar, e esperando a commissaõ pelas medidas, que
propõem, que a ignorância de uns se dissipe, a malícia
de outros de acobarde.e que o Banco em breve tempo se
habilite a desempenhar todas as operaçoens, que na ley
de sua creaçaõ lhe saõ attribuidas, he de parecer, que se
denote o seguinte:—
1. Ficará no dia 20 de Fevereiro fechada a subscripçaÕ do Banco,« os Inspectores faraõ publicar nesse dia,
por meio da imprensa, a copia fiel do livro, onde se
acham lançadas as assignaturas. Occultaraõ porém os
nomes, as moradas e as occupaçoens daquelles subscriptores, que, prescindindo do direito, que lhes possa competir de fazer parte da Assemblea Geial, ou da direcçaõ
do Banco assim o requererem,
No dia 1.° de Março será convocada a Assemblea Geral, a qual será composta dos cem maiores accionistas, se
o numero das acçoens naõ chegar a 5.000: e seraõ 8 os
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directores do Banco por ella nomeados. O Banco em
quanto ao mais gozará de todas as prerogativas, e poderá
desempenhar todas as operaçoens, que lhe saõ concedidos na ley da sua creaçaõ até o paragrapho 24.
Entre os acionistas, que tiverem assignado por um
igual numero de acçoens, seraõ preferidos para completar a Assemblea Geral, aquelles que forem mais antigos,
na ordem da subscripçaõ.
4. Constituída a Assemblea Geral, nomeará uma Commissaõ, que continue até o 1." de Julho de 1822 a receber em separado a subscripçaõ das acçoens para o Banco. Estas acçoens porem naõ seraõ encorporadas às
primeiras antes do referido dia, e sem que os novos subscriptores paguem ao Banco o interesse da demora, á
razaõ de 6 por cento ao anno, contado desde 20 de
Fevereiro, até o dia em que fizerem effectiva a entrada.
5. Se com esta nova subscripçaõ exceder a 5.000 o
total das acçoens do Banco, este começará a executar as
operaçoens, que lhe saõ prescriptas, pela ley da sua
creaçaõ no § 24 e seguintes: acontecendo, porém,o contrario, as Cortes tomarão em consideração depois do 1.°
de Julho qual quer proposta de banqueiros ou companhias de capalistas estrangeiras, que tenha por baze: 1.'
subscrever um numero de acçoens, que naõ seja inferior
a 4.800: 2.° Ser-lhes concedida a nomeação de um director por cada 1.200 acçoens, que subscreverem.
Paço das Cortes 28 de Janeiro 1822.

290*. Sessaõ.

29 de Janeiro.

Leo-se um officio da Juncta Provincial de Pernambuco, que protesta sua adhesaõ ao systema constitucional,
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participa as medidas, quetem tomado, e envia 1000
quintaes de páo-brazil para o Thesouro.
O Sr. Pereira da Silva, disse, que tendo sido denegridos em seu credito os Pernambucanos, pedia que em sua
justificação se lessem por extenso os officios daquella
Juncta.
Assim se executuou, e o Sr. Castello Branco expoz,
que se deviam dar louvoures á Juncta Provincial de Pernambuco, pelo bem que se tem portado, desde a sua installaçaõ; porém o Soberano Congresso decidio, que
passasse o officio â Commissaõ de Constituição, para á
vista do seu paiecerse deliberar com mais conhecimento de causa.
Lêram-se outros officios da mesma Juncta, em que requer, que se suspenda a ida de tropa para aquella provincia. Outro da Juncta de Fazenda, que se queixa da
Juncta Provincial a considerar sua subalterna.
Receberam-se também vários officios da Juncta da
Paraíba, em que pede providencias para conter as tropas, e outros objectos.
Leo-se ja redigido o projecto de decreto sobre os Governos das Ilhas dos Açores; foi approvado, supprimindo-se o artigo, que tracta da Ilha da Madeira.
Foi approvado o artigo addicional á ley da liberdade
da imprensa, redigido pelo Sr. Felgueiras, segundo o
resolvido na sessaõ passada; e faz o edictor e impressor responsável, caso naõ apareça o author, ainda que
conste quem elle seja.
Discutio-se, segundo a ordem do dia, o projecto de ley
para a reforma da Companhia do alto Douro.
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Recebeo-se um officio da Juncta da província de Minas, em que participa sua installaçaõ e adí.esaõ ao systema constitucional; assim como eleição dos Deputados
de Cortes.
Segundo a ordem do dia se examinou o art. 1»7
da Constituição, sobre as revistas e outros recursos nos
processos judiciaes.
Tinha continuado a discussão por algum tempo, quando foi interrompida, para se ler a congratulação dos officiaes do 2.° batalhão do regimento N . 2.°, chegado de
Pernambuco. As Cortes mandaram fora dous Secretatarios a cumprimentai os officiaes; e se continou a discussão, que fora interrompida.
Depois de maduro exame propôs o Sr. Presidente a
votos as seguintes porposiçoens.
1. Poderá o Supremo Tribunal de Justiça conceder ou
negar revista nas cansas cíveis, na forma e casos, que a
ley determinar, naõ intervindo nessas conselhos de jurados ? Resolveo-se que sim.
2. Se lhe pertencerá essa faculdade em causas civis,
sobre as sentenças proferidas pelos juizes de direito ?
Resolveo-se que sim,
3. Se lhe pertencerá em causas eiveis, sobre as decisoens dos jurados ? Resolveo-se, que naõ.
4. Se tem lugar a referida facudade nas causas crimes,
em que naõ houver jurados? Decidio-se que naõ.
5. Se terá lugar nas causas crimes, sobre as sentenças
dos juizes de direito? Decidio-se que sim.
0. Se além da espécie de lecurso ja concedido das decisoens dos juízos dos jurados se admittirâ revista.
Resolvo-se, que naõ.
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O Sr. Barata lêo uma indicação para serem soltos os
homens, que vieram prezos da Bahia, por naõ terem
culpa formada, e ser um tal procedimento contraas Bazas da Constituição. Ficou para segunda leitura.
Discutio-se alguma parte da ley para a reforma da Companhia do Alto Douro.

292 a . Sessdõ.

31 de Janeiro.

Segundo a ordem do dia se decidiram alguns pontos do
art. 157 da Constituição, l.oQue seommittisse ser necessário deposito para a revista das causas judiciaes: 2.° Que
se declarasse ser necessário para a revista a verificação de
nullidade, ou injustiça notória; 3.° Que ficasse isto como
se achava no artigo: 4.° Que as revistas devem ser concedidas sobre causas eiveis, que versem sobre quantidade
determinada pelas leys: 6.° Que se deve conceder revista nas causas criminaes, segundo a gravidade do delicto, que a ley determinar.
O Sr. Vasconcellos propoz a emenda, de que nas caucrimes, se concedesse revista â sentença de absolvição;
o que foi approvado depois de longo debate. O Sr. B.
Carneiro propoz outra emenda, que também foi approvada, para que se concedesse revista ao Promotor da Justiça.
Discutio-se o artigo 158, que diz: " Quanto ao Brazil,
tractar-se-ha do recurso de revistas nas relaçoens, que a
ley designar, as quaes constarão de maior numero de
Ministros. Quando estas Relaçoens declararem nullidade, ou injustiça, faraõ logo executar a sua sentença,
e daraõ conta ao Supremo Tribunal, de Justiça, para
es(.c fazer effectiva a responsabilidade dos Juizes, quan
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do ella dever ter lugar. Em África e índia tractar-se-ha
da revista na mesma Relação do paiz, pelo modo, que
a ley determinar."
O Sr. B. Carneiro mostrou, que somente laços de
amizade, commercio e confraternidade devem ligar os
Portuguezes da Europa com os nossos irmaõs do Brazil, e discorrendo debaixo destes princípios, terminou
expondo o seu parecer, o qual consiste, em que hajam
tantas relaçoens, nos provincias do Brazil, quantas se
julgarem necessárias, para a prompta expedição dos seus
negócios. Foi nisto seguido pelos Snrs. Vilella e Lino
Couttinho.
O Sr. Fernandes Thomaz ponderou, que segundo as
opinioens, que se tem ouvido expenderse persuade, que
se deseja que em cada uma das freguezias do Brazil se
estabeleça um Supremo Conselho de Justiça, para se
concederem revistas; e opinou para que os recursos viessem a Portugal, como centro da Monarchia, sobre o
que discorreo largamente. O Sr. B. Carneiro sustentou
de novo o que havia dicto, e o Sr. Lino Couttinho respondeo so Sr. F. Thomaz, dizendo, que éra preciso
marchar de boa fé para com o Brazil, e que lá se naõ
pretende um Conselho de Justiça em cada freguezia,mas
sim, que naõ sejam obrigados a vir a Lisboa tractar suas
demandas. O mesmo seguio o Sr. Marcos, lembrando o
exemplo dos Romanos. O Sr. Castello Branco queria,
que voltasse o artigo à redacçaõ. O Sr. Pinto da
França votava pelo artigo como se achava. Foi approvada a primeira parte do artigo até á palavra designar.
O Sr. Castello Branco propoz, que se authorizasse o
Governo a fazer um empréstimo fora do Reyno, para
pagar a todas as repartiçoens o que se lhe deve. Ficou
para segunda leitura.
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Approvou-se o parecer da Commissaõ de Fazenda
sobre o Banco de Lisboa, como fica exposta acima na
Sessaõ 289'

293. a Sessaõ. 1 de Fevereiro.
Entrou em discussão o art. 158 da Constituição.
Queria oSr.Borges Carneiro, que as Relaçoens do Ultramar pudessem decidir do recurso da suspençaõ, ou de
outras quaes quer penas, dando com tudo conta ao Governo do que houverem practicado. O Sr. Trigoso,
porém, seguio, que bastava para segurar a liberdade
dos povos, que as causas de revista fossem julgadas nas
Relaçoens; mas que o fazer effectiva a responsabilidade
dos juizes, devia ser attribuiçaõ de um ponto central,
que fosse o Tribunal Supremo em Lisboa.
Debateo-se a questão por ambas as partes, e o Sr. F.
Thomaz disse, quesuppunha que a decisão, para haver
um Supremo Tribunal de Justiça, naõ se extendia ao
Brazil, que no dia antecedente fora de opinião contraria,
a que houvessem no Brazil Supremos Tribunaes de Justiça, mas ouvindo fallar segunda vez o Sr. Lino Couttinho
se convencera das suas razoens ; e confinou apoiando a
idea.dequea responsabilidade dos juizes no Brazil, lá mesmo se fizesse efficaz. O Sr. Castello Branco seguio-se no
mesmo sentido, e acresentou, que isso seria prova da sinceridade e boa fé do Congresso, para mais consolidar a
fraternidade e laços de amizade com o Brazil, trazendo
como nova prova disto mesmo, que quando um illustre
Deputado da Bahia apresentou uma indicação, para
se suspenderem as discussoens da Constituição, em
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quanto os artigos ja sanecionados naõ fossem revistos.a
fim de se ver se eram compatíveis com as circumstancias do Brazil, o Congresso determinou, que achando-se
alguma incompatibilidade se lhe faça a alteração necessária para o bem daquelles povos.
O Sr. F. Borges mostrou-se maravilhado de ver assim
discorrer os dous preopinantes, que o precederam,sendo
collaboradores do projecto; e foi de opinião, que o caso
de que se tracta só pertencesse ao Tribunal Supremo em
Lisboa. O Sr. Braamcamp foi da mesma opinião; assim
como o Sr. Vilella.
Depois de longos debates, e de se votar na questão por
differentes modos, se aprovou uma emenda do Sr. F. Borges, nestes termos " Quanto ao Ultramar traclar-se-ha
da revista nas relaçoens provinciaes e a responsabilidade
dos Ministros, nesse caso, se fará effectivãmente no
juizo, e pelo modo que a ley marcar." Houve, porem,
renhida discussão sobre a intelligencia deste voto, na
emenda, e declarou-se, que éra no Brazil, aonde devia
ter lugar a responsabilidade dos Ministros, que lá prevaricassem.
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sobre as novidades
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deste

mez.

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES.

Uniaõ de Portugal

com o

Brazil.

Tínhamos até aqui olhado para esta questão da uniaõ de Portugal com o Brazil, como aquella de summa utilidade para ambos os paizes, e outro sim na supposiçaõ de que, sendo o Brazil
tam superior a Portugal em recursos de toda a natureza, a objecçaõ para a continuação desta uniaõ provinha de algumas pessoas inconsideradas no Brazil, que desejavam a separação dos
dous paizes, antes que ella devesse ter lugar pela ordem ordinária das cousas.
Nesta supposiçaõ, recommendando a uniaõ, temos sempre
dirigido nossos argumentos aos Brazilienses, naõ nos occurrendo se quer a possibilidade, que nos Portuguezes Europeos pudessem existir essas ideas de desunião ; porque a utilidade dellcs, na uniaõ dos dous paizes, éra da primeira evidencia.
Mas infelizmente achamos, que as cousas vam muito pelo contrario, e que he entre os Portuguezes e alguns Brazileiros, e naõ
entre os Brazilienses,* que se fomenta e se adcptam medidas

• Chamamos Braziliense, o nolural do Brazil : Brazileiro, o Portuguez
Europeoou o estrangeiro, que Ia vai negociar ou eslabelecr.se; seguindo
o gênio da língua Portugueza, na qual a terminação eiro denota a occupaçaõ ; exemplo çapateiro o que faz çnpatos: ferreiro o que trabalha em
ferro: certeiro o que trabalha em cera: brazileiro.
o que negoceia em
brazisou generoB do Brazil, cfcc.: par outra parte o natural do Porto chama-se Portuense, e naõ Portueiro ; o natural da Bahia Bahiense e naõ
Bahieiro. A terminação em ano também serviria para isto; como por
exemplo, de Pernambuco Pernambucano: e assim poderíamos dizer Bra.
ziliano; mas por via de distineçaõ, desde que começamos a escrever este
Periódico, limitamos o derivado Braziliano, para os indige-nas do paiz,
usando do outro Braziliensc, para os estrangeiros e seus descendentes ali
nascidos ou estabelecidos; e actuaes possuidores do paiz.
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para essa separação, que temos julgado imprudente, por ser intempestiva ; e q u e temos combatido, na supposiçaõ de que os
Portuguezes Europeos nos ajudariam em nossos esforços, para
impedir, ao menos por algum tempo, essa scisaõ.
Mostramos, no nosso N,° passado, a série de medidas, que
chamamos erradas, na supposiçaõ de que em Portugal se desejava essa uniaõ ; mas deixariam de ser um erro involuntário, se as
Cortes e o Governo Portuguez desejam com effeito essa separação. E agora, com informaçoens ulteriores dos sentimentos, que
ha em Portngal a este respeito, he aos Portuguezes, que dirigiremos nossos argumentos a favor da uniaõ. Se nos naõ quizerem ouvir, podem estar certos, que, se o que Brazil perde na separação, he muito e muito menos do que Portugal ha de soffrer;
porque em fim a Portugal essa separação até lhe pode importar
a perda de sua existência como Naçaõ.
Os Portuguezes, que olham com desprezo para a uniaõ do Brazil, fundam-se nos prejuízos, que ja notamos no nosso N.° passado, e argumentam com princípios totalmente falsos.
Alegam primeiro, que a uniaõ de Portugal com Hespanha he
mais vantajosa, mais natural, e mais fácil, do que a uniaõ com
o Brazil. Dahi, que a uniaõ com o Brazil he perniciosa ; porque esgota a população de Portugal, com as continuadas emigraçoens para o Brazil. Depois, que a uniaõ do Brazil com
Portugal se pode comparar á amizade do homem rico com o homem pobre, em que tudo he sempre em vantagem do rico.
Mas se essas razoens saõ as que induzem o Governo de Portugal a desprezar como tem feito os negócios do Brazil, que nos
entendamos, sejam sinceros, declarem o Brazil independente por
uma vez; e naõ se fomentem ali partidos, que produzirão a guerra civil, degolando-se os povos uns aos outros: declare-se, que
Portugal naõ precisa do Brazil, e previnam-se assim os males
da guerra ; a qual, quando começar, naõ pôde deraarde ter o
mesmo êxito da que houve na America- Hespanhola.
Deo-se ao Brazil o nome de Reyno, mas ficou isso em apparencias: agora o Governo Constitucional conservou o nome, mas
tirou-lhe todas as apparencias de Reyno, abolindo os tribunaes
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superiores no Rio-de-Janeiro; de maneira que fez retrogradar o
Brazil de sua dignidade de Reyno, que tinha na apparencia,
causando assim uma humiliaçaõ desnecessária nos ânimos daquelles povos ; porque em fim ninguém ha que se conforme com
andar para trazem dignidade ; quanto mais, que o trazer o povo
do Brazil os seus recursos a Lisboa, quando d'antes os tinha no
Rio-de-Janeiro, naõ he só perder em dignidade, mas também
perder muito em commodidade.
O systema das Junctas Governativas, nas differentes provincias do Brazil, he um meio directo de tirar ao Brazil a cathegoria de Reyno, dillacerando-o em divisoens; e para fazer mais sensível este mal, as taes Junctas de Provincia naõ possuem a força
armada, nem governam as rendas publicas ; o que põem, de
propósito, um germen de discórdia em cada provincia, ao mesmo tempo que desune as provincias umas das outras.
Accresce agora o projecto, que se agita nas Cortes, de tornar
a fazer de Lisboa o empório do commercio do Brazil, como o
Leitor poderá ver pelo que se passou na sessaõ 2 7 1 ; o que tudo
tende a mostrar o plano de fazer retrogradar o Brazil de sua dignidade de Reyno, e reduzillo a seu antigo estado de dependência
de Portugal; o que naõ he uniaõ mas sujeição ; e o que se devia
fazer éra a uniaõ, que recommendamos, dos dous Reynos, mas
naõ a sujeição do Brazil a Portugal, como colônia ou conquista:
tal nunca tivemos em vista; e quando o tivéssemos, nenhum Braziliense a isso se accommodaría.
Nós protestamos altamente, contra a impolitica medida de
mandar tropas ao Brazil, como inútil, para o fim, a que se destinavam, porque esse punhado de tropas naõ éra capaz de conter
o Brazil sugeito a Portugal por meio da força: protestamos também contra a medida, como perniciosa; porque essas tropas
•ervirtam de lembrar as atrocidades de Pernambuco. Se os nossos protestos naõ tivessem pezo, por serem de um só indivíduo,
deveriam pelo menos merecer attençaõ por serem lançados em um
Periódico, que tem sempre advogado a causa da liberdade racionavel dos povos, daquella liberdade compatível com o estado
V o t . XXV11I. N.° 165.
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de sociedade; e de toda essa liberdade sem mais restricçoens do
que as absolutamente necessárias : haja rey ou naõ haja rey: mas
seguindo um systema coherente.
Naõ obstante tudo quanto temos dicto, tem-se continuado a
mandar tropas para o Brazil; e ultimamente saio de Lisboa, aos
16 de Janeiro, a divisão com os corpos expedicionários para o
Rio-de-Janeiro, com escala por Pernambuco; e naõ obstante saber-se em Lisboa, que, com a retirada de Rego, tudo ali estava
accommodado.
Consta a expedição de 1.190 homens a saber ; 524 praças do
batalhão de infanteria N.° 3.°: 494 do batalhão de infanteria N.'
4 . ° ; 108 de uma companhia de conductores. Occupam estes
navios : náo D. Joaõ V I : fragata Real Carolina : charruas Creste, Conde de Peniche, Princeza Real: transportes Fenix, Sette
de Março.
Ora se os Brazilienses desejam fazer-se independentes, o numero dessas tropas he, como temos dicto, demasiado peqneno para
os conter com essas forças : mas ainda que maiores fossem o êxito
naõ conrespondería ao intento. Ja vimos, que no Brazil se augmentaram os soldos ás tropas, para as congrassarcom o systema
Constitucional: as tropas aceitaram de mui boa vontade esse
augmento. Agora, se o Brazil se quizesse fazer independente,
e lhe fosse preciso para isso neutralizar essas tropas, naõ tinha
mais do que augmentar-lhes os soldos, e prometter conservallos
a todos os que quizessem dar baixa, dar-lhes terras aonde se
estabelecessem, e uma ajuda de custo para seu principio. | E
qual seria o soldado Portuguez, que com estas vantagens diante
dos olhos quizesse fazer a guerra ao seu bemfeitor Brazil ?
Corre agora um rumor, de que o Governo de Portugal, conhecendo sua fraqueza, procura valer-se de forças estrangeiras para
sugeitar o Brazil: mencionamos isto, para mostrar o erro de tal
medida, e pedir encarecidamente, que desistam delia.
Assevera-se, que o Geverno Portuguez pedira soecorros militares á França, e lhe offerecera em compensação cessaõde territórios na Guianna Portugueza juncto ao Pará.
Além da atrocidade, que essa medida envolve, de desmembrar
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o Brazil, o que irritará por extremo todos os Braziliens, naõ he
possivel que a Inglaterra veja tal cessaõ com indifferença ; e o
Gabinete Inglez naõ pôde ja olhar para suas connexoens políticas com Portugal, no mesmo ponto de vista, que outrora olhava.
Acaba de publicar-se em Londres um opusculo com este titulo. " State of the Nation at the commencement of 1822."
Esta obra he um manifesto dos Ministros Inglezes, em que expõem á Naçaõ os princípios que tem seguido, e se propõem seguir, em sua Administração; e examina as differentes repartiçoens de Fazenda, Militar, Negócios Estrangeiros, Internos;
&c. Na parte dos Negócios Estrangeiros, fallando de Portugal,
diz sssim ;—
" Antigamente a aliiança de Inglaterra com Portugal éra para
contrabalançar o poder dos Bourbons. As razoens desta aliiança
ja naõ existem ; e a abertura dos portos do Brazil faz duvidoso
seguir esta política; porque as connexoens commerciaes com
França saõ mais vantajosas do que com Portugal, e as connexoens políticas inclinam-se ao Brazil."
Está claro, que procurando Portugal esse auxilio da França,
e ficando a Inglaterra pelo menos neutral, a desejar o Brazil a
sua independência, procuraria também auxilio externo, e o acharia mni prompto nas esquadras de Lord Cochrane, e nos exercitos de Columbia, e mais America Hespanhola, que se acham
agora desocupados, visto que a Hespanha ja naõ tem meios de
continuar a guerra, e vai a reconhecer a independência de suas
ex-colonias.
Para evitar esta combinação, medita o Governo de Portugal
outra desmembraçaõ do Brazil pelo Sul, cedendo a BuenosAyres Monte-Vedio, e deixando assim abertas e vulneráveis as
fronteiras do Rio-Grande, o que sem duvida he grande calamidade para o Brazil, e de manifesta injustiça aos povos de
Montevedio, queja se declararam parte integrante do Brazil.
Estes projectos explicam ; porque as Cortes pediram ao
Ministro os planos dos limites entre o Rio-Grande e MonteVedio ; c porque o Ministério Europeo no Brazil, antes da salda
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d'El Rey lhe aconselhou, que reconhecesse a independência da
America Hespanhola , como mostra o documento p . 113; sem
se quer esperar que lho pedissem, para tirar algum partido da
negociação : tal éra a pressa com que o Ministério Portuguez
queria tirar Monte-Vedio ao Brazil.
O Agente d'El Rey, em Buenos-Ayres, diz nesse documento, que El Rey está disposto a reconhecer aquella independência;
porque reputa legal todo o Governo, que he da vontade dos
povos: segundo este principio, tendo declarado os povos de
Monte-Vedio, que queriam fazer parte integrante do Brazil,
a este e naõ a Bueno-Ayres he que devem pertencer.
Mas voltando ao nosso ponto ; ainda que o Governo Portuguez
alcance, por essa cessaõ de Monte-Vedio, neutralizar BuenosAyres, e ainda toda a mais America Hespanhola, a respeito
do Brazil, se este quizer ser independente <• naõ poderá fazer
o mesmo que fez Columbia ? < Naõ poderá procurar armamentos nos paizes estrangeiros como fez Venezuela e Chili?
i Naõ poderá contrahir empréstimos, caso naõ tivesse os recursos, que tem, como fizeram todas as secçoens da America
Hespanhola, em Inglaterra, aonde os títulos dessa divida estaõ
hoje com valor muito mais subido do que os titulos da divida de Hespanha ? i Naõ poderia o Brazil armar corsários,
pelo menos com a facilidade com que os armou Artigas ?
Esperamos, pois, que o Governo Portuguez tome em consideração estas reflexoeus, e que se persuada de quam errada he
sua política em usar da força ou meios alguns coercivos a respeito do Brazil, o qual de boa vontade continuará unido a
Portugal, se o naõ quizerem fazer sugeito.
Consta-nos, que as absurdas ideas de sugeitar o Brazil se tem
levado a tal ponto por alguns Portuguezes, que ha até quem medite o plano de prohibir que os estrangeiros se estabeleçam no
interior do Brazil e que somente se lhes permitia negociar nos
portos de mar ; e isso mesmo com as restricçoens, que ja se
indicaram nas Cortes.
Estes erros e outros, que temos apontado, saõ conhecidos
mesmo em Portugal; mas he essencial, que o Correio Brazi-
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liense os indique, e que proteste contra elles; para que se naõ
diga, que todos os Brazilienses os approvam ; mas que ha em
Portugal mesmo quem pensa como nós, o mostraremos com o
seguinte extracto do Astro da Luzitania no seu N.° 313.
" Pelo que podemos colligir dos factos, e das muitas cartas
que recebemos, nós naõ encontramos motivos para suspeitar,
que o partido da independência ali (em Pernambuco) tenha influído ; mas naõ nos admiraremos, se daqui a dous ou três
mezes as [cousas mudarem de face ; porque grandes promotores de uma intempestiva independência Brazileira existem em
Lisboa. Promotor desta independência he o Sr. Magiochi, pelo
que disse dos Americanos, logo no principio das Cortes : promotor he o Sr. Miranda, por dizer, que ainda os mais eruditos
dos Brazileiros naõ tinham idéa do que éra Constituição, e por
defender Luiz do Rego, o labeo da moral e dos bons custumes:
promotor da independência he o Sr. Serpa Marchado, chamando cabeças de levantamento aos do Governo de Goianna: promotor he todo o Congresso; porque d'entre elle naõ houve
quem levantasse a voz do trovaõ, quando com tanta injustiça
se pertendia fazer callar o Sr. Ferreira, que queria advogar a
causada sua provincia culumniada; promotor he o Ministro,
por ter tractado com tanto desmazélo os negócios do Brazil;
promotor he Jacintho Joze Dias de Carvalho, que anda mui
cuidadoso, mostrando cartas daquelles, que em Pernambuco
deram dinheiro para a guerra, pedindo ao mesmo tempo que
se naõ mostrem as que faliam a favor dos Pernambucanos: grande promotor em fim será o Congresso, se naõ desapprovar solemnemente todos os attentados comettidos por Luiz do Rego."
Depois desta serie de factos, apresenta a Commissaõ das Cortes sobre os negócios do Brazil, na sessaõ 276, (veja-se p . 147)
um relatório, que conclue recommendando, que se proclame aos
povos do Brazil, fazendo-lhes ver quaes saõ os artigos da
Constituição, que se tem approvado, e quaes as providencias, que se tem tomado em beneficio daquelles povos, e a
imparcialidade, com que tem sido tractados estes negócios.
Isto he quererem as Cortes, que no Brazil creiam nessa impar-
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cialidade, contra a evidencia de seus olhos ; que creiam, contra o
facto, que foi algum irmaõ do Brazil contemplado nas promoçoens geraes dos Ministros de Estado, dos Conselheiros de Estado,
dos Gevernadores do Brazil, do Corpo Diplomático: que creiam
contra o facto, que as atrocidades de Rego foram punidas, e elle
prezo em uma torre, pelas mortes que causou em Pernambuco;
que o Governador do Maranhão, &c. &c. foiam punidos.
Mas j que pouco valem taes declaraçoens, contra a evidencia
dos sentidos !

Systema

Constitucional.

Notamos, nos dous No», passados de nosso Periódico, os dous
erros mais importantes do actual Governo Constitucional em Portugal : 1.° a falta de boa intelligencia econhecimento, na responsabilidade dos Ministros : 2." a falta de cuidado em promover a
uniaõ de Portugal com o Brazil.
Notamos, além disto, de pasagem, outras faltas do Governo
actual, carregamos a maõ no que respeita ao Brazil, e neste ponto tam longe está de nos acharmos satisfeitos, que tornamos
agora á matéria, e muito temos ainda para dizer.
Os chamados Constitucionaes, muito se agravaram com o que
dissemos ; uns characterizaram-nos de Corcunda, outros affectaram que os nossos escriptos naõ podiam ter influencia alguma.
A estes só diremos, que, se os nossos escriptos naõ tem influencia, naõ ha para que se molestem com elles ; e, se as nossas doutrinas saõ corcovadas, o publico ajuizará dellas.
Quanto aos Corcundas, mais alguma cousa temos a dizer.
Naõ supponham, que nòs, notando deffeitos no actual systema,
queremos, nem directa nem indirectamente, approvar o systema
passado : esse éra tam máo, que nada de mal, que aconteça
agora, he capaz de o igualar. Assim, percam as esperanças;
pois se o actual Governo se deitar a perder com seus erros, outro
o substituirá, esse outro será succedido por outro, se commetter
iguaes erros; mas nunca ninguém pedirá os antigos despotismos,
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os passados desmanchos, a péssima administração, que a revolução deitou abaixo.
Os erros, que notamos, no presente systema, podem comparar-se ás pequenas manchas, que mal se divisão, e nunca obscurecem o luminoso Sol. O tenebroso do passado Governo, era a
negridaõ das trevas, em que todos os ireitos do homem se perdiam; éra um abysmo, em que nenhum cidadão se julgava livre
do perigo; éra o estado de ruina, em que nenhum homem contava com sua vida, liberdade ou propriedade. Sendo estes nossos sentimentos, podem os Corcundas ficar entendendo, que em
nós naõ acham o menor apoio.
Deixando esse depravado e coi rumpido systema, voltemos ao
Constitucional. No meio das premeditadas reformas, no centro
da representação da Naçaõ, aonde se acham tantos homens illustres, tantos cidadãos beneméritos, ha o germen de deploráveis
desvios, de erros fataes, de prejuízos intoleráveis. Combatendo estes; naõ atacamos o Systema Constitucional; mas he preciso combater o erro, appareça elle com o garbo que quizer; e
sem duvida a parte saâ da Naçaõ nos dará credito, quando vir,
que saõ os princípios, e naõ a facçaõ dominante, quem dirige
a nossa penna.
Tivemos ja o cuidado de deflinir, o que éra systema Constitucional, para expor o prejuízo vulgar, que lhe naõ dá um sentido
exacto. Depois disso he claro, que um Systema de Governo
Constitucional, ainda quando máo, he preferível a um Systema
Despotico, aonde naõ ha outra regra, senaõ a vontade, sempre
variável, do Déspota ou Déspotas, que governara.
Parece-uos, que em Portugal ainda se naõ entende uma qualificação essencial dos Governos, taes como o que pretendem
abraçar; e heo apoiar as operaçoens do Governo mais na vontade dos povos, do que na força do Executivo; fazer que o povo
queira o qne lhe he útil. e naõ forçállo a seguir o que se naõ demonstra ser de interesse seu.
A reputação do Governo produz influencia; a iufluencia he
poder: este poder extende as suas operaçoens aonde nem a ley,
nem a authorídade, nem mesmo a força podem chegar; e em
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todos os séculos a boa vontade do povo para com o Governo tem
sido o mais firme apoio da Administração.
Notamos, pois, os erros do presente Governo, para que emendando-os possa conseguir estes fins. As tropas saõ para o tempo da guerra essenciaes, no tempo da paz, saõ um mero accessorio do Governo: as finanças saõ o escolho, em que tem naufragado a maior parte dos governos modernos; e por isso julgamos,
que os dous primeiros trabalhos das Cortes deviam ser ; a Constituição e as finanças. O ponto do Brazil pertence á integridade
da Naçaõ.
Occupando-se as Cortes com tantas ninharias, como descripçaõ do tope do chapeo ; se os uniformes devem ter bordados de
espigas ou cachos de uvas, &c.: a Constituição e as Finanças
ainda naõ estaõ arranjadas : e quanto ao Brazil, tudo vai desvairado.
A p. 140 copiamos o relatório do Ministro da Fazenda, contendo o estado actual da receita e despeza, Por elle se vê, que ha
um déficit de 1:607:000.000 reis : e que o Ministio naõ propõem
plano algum para occurrer a este déficit ,- mas lembra-se de um
empréstimo, o qual deve augmentar em vez de diminuir o déficit; pois a essa somma, em que a despeza excede a receita,
deve accrescer o importe dos juros do empréstimo.
Porém o que nos causaria riso, se fosse possivel naõ chorar
com as desgraças da nossa Pátria, he o ver nessa conta, que o
Exercito custa 4:379:200.000 reis ; quando a receita toda do Estado importa somente em 7:232:000900 reis: isto he, o Exercito custa duas terças partes de todo o rendimento do Thesouro.
Ora como he possivel que nenhum Estado exista com similhante
desarranjo e dispropoi çaõ no custo do Exercito: e he nestas circumstancias de pobreza, que ainda se pensa em mandar tropas
para o Brazil !
Unindo-se ás despezas do Exercito as da Marinha, a desproporção fica tal, que o mesmo Ministro naõ pôde deixar de lhe
chamar enorme : entre tanto naõ lhe suggerio o remédio; porque
naõ remontou á causa.
A Commissaõ das Cortes referio, que o papel moeda em cir-
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culaçaõ chegaria á somma de 9 milhoens .* tal he o deplorável estado das cousas, que isto he matéria de conjectura; porque o
Governo naõ sabe a somma de papel moeda que circula; pois o
Governo passado naõ fazia registro do papel, que mettia em circulação ; e o actual naõ o tem averiguado, o que bem fácil lhe
éra fazendo recolher o papel antigo, e dando por elle novo, cujo
valor registrasse.
Mas, quanto ao ponto: a opinião das pessoas mais bem informadas he, que o papel moeda em circulação, em vez de importar em 9 milhoens, como parece á Commissaõ de Fazenda
nas Cortes, naõ monta a menos de 22 milhoens e meio.
Para occurrer ás despezas publicas ja se mandaram vender alguns dos bens declarados nacionaes; o seu producto servirá para remediar necessidades urgentes do momento; mas esses bens
rendiam alguma cousa annualmente, e perdendo-se essas rendas
pela venda dos taes bens, essa renda que falta deve ser accrescimo ao déficit, com o que em vez de remediar se augmentam as
difficuldades do Thesouro.
Naõ repetiremos, o que temos ja apontado, nos N.°» anteriores, sobre os abusos, que se permittem ainda em quasi todas as
repartiçoens do Executivo; tanto na escolha dos empregados,
como na execução das leys. Este ponto he tanto mais lamentável, quanto he diametralmente opposto aos progressos do systema Constitucional.
A repartição, que nos parece obrar com mais acti vidade e mais
acerto, he a de Justiça. Dizemos istode tanto melhor vontade,
quanto sabemos que o Ministro daquella repartição he um dos
que chama Corcunda ao Correio Braziliense, o que sabemos por
alguns de seus amigos ; mas he do nosso dever fazer justiça a
esso Ministro de Justiça, chame-nos elle o que nos chamar, que
isso naõ nos tira nem o sono, nem a vontade de comer, quando
tenhamos que.
Mas este Ministro todos os dias chama a contas os empregados
na sua repartição, suas ordens mais importantes, publicadas no
Diário do Governo, mostram a sua actividade, e ate aqui nada
V o t . XXVIII. No. 165.
z
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ha a notar-lhe, que se possa taxar de inconstitucional. Na soa
politica, se somos bem informados, naõ podemos dizer o mesmo;
porque he dos que seguem o partido da uniaõ com Hespanha, e
do desprezo do Brazil: o que parece provar-se por ter sido elle
quem influio, para que se nomeasse para addido á legaçaõ de
Hespanha, um dos mais conspicuos advogados dessa uniaõ Hespanhola, e um dos que mais tem apodado e ridicularizado o Bravil, como todo o mundo sabe, até dizeudo, que bastavam dons oa
três Deputados do Brazil nas Cortes.
Quanto aos procedimentos destas, vemos um traço digno de
louvor, que foi suspender os pagamentos da Patriarchal, até que
esses padres cumpram com as ordens das Cortes. Eis aqui como se podem levar esses homens, que se julgam somente sugeitos ao chamado direito canonico : que he tirar-lhe aquillo com
que se compram os meloens, posto que se lhe deixe o seu direito canonico,
Por outra parte éra para desejar, que as Cortes mantivessem
melhor a consistência de seus procedimentos. Em 27 de Março
se abolio a privilegio da Companhia do Porto nas águas ardentes,
e que devia começar no 1,* de Janeiro deste anno : 14 dias depois ja se propunha revogar isto. He imperdoável esta leveza
em fazer e abolir as leys.
Em 13 de Maio se suspendeo o degredo para África, em 16
de Novembro foi revogado: agora saõ tantos os prezos destinados aos trabalhos públicos, em commutaçaõ do degredo de África,
que o Ministro de Justiça, na sessaõ 284 das Cortes, propoz, que
se revejam outra vez os processos, e se mandem para a África os
condemnados aos trabalhos públicos, que tiverem ainda mais um
anno para cumprirem suas sentenças.
Eis aqui os effeitos de uma precipitada legislação: e nada
pode causar maior descrédito ao Corpo Legislativo.
Mas notamos também, que os Ministros de Estado naõ observam os formulários como devem; e exemplificaremos isto no
Miuistrodn Guerra, que por ter sido outrora condemnado á forca por traidor á pátria, pouco importa que nelle se exeniphn-
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quem os erros, que as Cortes deixam passar sem cuidar na sua
emenda.
Pela ley, que promulgaram as Cortes, sobre o formulário das
leys, í c c , as ordens d'El Rey deviam ser expedidas pelos
Secretários de Estado, em forma de Portarias, em nome d'El
Rey e assignadas pelo Ministro. Agora charà a Leitor, a p.
112, uma ordem que passa o Ministro, com o nome de circular,
e naõ começando com a formula "Manda El Rey Scc.*'
As Cortes naõ devem descuidar-se de insistir na exactidaõ
desses formurlarios ; porque delles depende a boa ordem ; principalmente quando esses desvios vierem de Ministros, que o
sejam pelo único merecimento de haverem sido enforcados em
estatua; circunstancia que naõ pode honrar o systema Constitucional, nem servir de desculpa a nenhum desses desvios.
Convém com tudo fazer aqui mençaõ de uma circumstancia,
e he, que havendo uós em um dos N.°" do nosso Periódico,
ou o passado ou o antecedente a elle, notado o inconveniente
do Conselho de Estado, alegando com um documento, que se
havia publicado, lemos depois um conselho dado ao Governo,
que, para evitar taes censuras, se naõ publicassem similhantes
documentos.
Ora, se o mal existe, aconselhar que se naõ publiquem os documentos, he querer somente a sonegação da verdade; mas
persuadam-se os do Governo, que ou publiquem ou naõ essas
peças officiaes, a verdade sairá sempre á luz ;e quando os Ministros seguirem o partido, que se lhes aconselha, de naõ publicarem esses documentos nos Diário do Governo, alguém os
publicará ; e entaõ o deffeito será tanto mais notável, quanto
virá acompanhado com a hypocrisia de o querer esconder. O
systema constitucional exige mais candura em seus empregados.
Como observamos de perto os procedimentos das Cortes, devemos notar, que na sessaõ 278 faltaram 33 Deputados, achando-se presentes 1 0 0 ; maior numero de ausentes do que ainda
tínhamos contado.
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Introducçaõ dos Jurados.

As discussoens das Cortes, sobre a introducçaõ dos Jurados,
causaram-nos

algum espanto;

porque naõ esperávamos as

objecçoens da parte que vieram ; nem que essas objecçoens se
fundassem nos argumentos, que se produziram.
A admissão dos Jurados ficou demorada rias causas eiveis,
ate que se façam leys particulares a esse respeito. Um dos argumentos foi que em Portugal naõ estavam os povos dispostos a
bem desempenhar seus deveres como Jurados.
Naõ nos chega o tempo, nem o lugar, para tractar esta matéria,
com a diffusaõ que ella merece: mas a nossa opinião he, que
se os Jurados se naõ introduzem por falta de conhecimentos na
Naçaõ ; essa falta naõ está da parte do povo, ou dos que devem
servir de J u r a d o s ; mas sim da parte dos que tem de sevir de
Juizes com essís Jurados.
Temos a authoridacle de Sir Alexander Johnson, um Inglez
de grande instrucçaõ e literatura, que ha pouco tempo acabou de
ser Justiça Mor na Ilha de Ceilaõ ; este Magistrado estabeleceo
ali o systema dos Jurados entre aquelles povos, e confessa a
grande utilidade que dahi resultou, naõ só para os povos, que
com isso adquiriram sentimentos de nacionalidade, que até
entaõ naõ possuíam ; mas até para elle Juiz, que por meio da
intelligencia dos Jurados podia vir no conhecimento dos factos,
muito melhor, do que quando julgava sem o auxilio desses
Jurados.
E se os negros de Ceilaõ eram capazts de servir utilmente
nos processos como Jurados, he desarrazoado pretender, que os
Portuguezes naõ possam ter a mesma habilidade.
Agora a diíficuldade, que vemos, na introducçaõ dos Jurados em Portugal, consiste naquillo, em que os membros das Cortes, que opinavam contra os Jurados, naõ lhes approuve notar. A
dsfiiculdade, quanto a nós, naõ consiste em achar heinens do
povo com assas bom senso, para julgar dos factos ; mas em achar
Juizes letrados capazes de dirigir com discernimento e imparei-
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alidade a attençaõ dos Jurados, para os pontos de sua competência, distinguindo matérias de facto das de direito, e conduzindo
mas naõ constringindo os Jurados, no que elles só devem decidir
pela sua boa razaõ.
As Cortes naõ julgaram necessário mandar algum Jurisconsulto a Inglaterra, que aprendesse a forma dos processos por Jurados, como houvera proposto o Deputado Pereira do Carmo :
mas parece-nos, que se as Cortes mandassem examinar o modo
porque procedem os Juizes na Inglaterra, teriam nelles um excellente modèllo. Estes Juizes na Inglaterra saõ sempre nomeados por El Rey, mas nem sempre saõ letrados ; posto que sê_
jam em regra homens de educação literária, e com outras qualificaçoens recommendaveis. Os Juizes que essencialmente devem ser letrados, e tirados da classe dos advogados, saõ os doze,
que constituem os três tribunaes superiores. A nomeação de
Juizes, mesmo de primeira instância, pelo povo, como queria o
Deputado Castello Branco, traz com sigo muitos inconvenientes;
porque a parcialidade e naõ o merecimento decide nesses casos,
mui differente do que acontece nas eleiçoens para Deputados do
Corpo Legislativo.
Que sejam precisos Juizes Letrados, bem se vê, quando naõ
fosse para outra cousa, para conservar as formulas, as quaes por
força haõ de ser complicadas, e exigirem um estudo exclusivo,
incompatível com outras occupaçoens da vida ; e a conservação
dessas formulas saõ da maior importância na administração da
Justiça. Com tudo, na Inglaterra, a qualidade de letrado sõse
exige nos Juizes dos tribunaes superiores, aonde se conhece
se os Juizes tem ou naõ seguido as formulas de direito, na administração da Justiça.

Banco de

Lisboa.

Publicamos ap. 105 a ley para instituir um Banco em Lisboa;
e mais útil medida paia ajudar o commercio, favorecer a indus-
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tria e remediar as faltas do numerário; naõ poderiam as Cortes
adoptar. E com tudo, ainda que louvemos o bem acertado da
medida, nem por isso agouramos o bem que muitos esperam ;
pelas razoens que alegaremos, e pelo que achamos o plano deffeituoso.
Deixando de parte a questão se o estabelicimento de uma corporação privilegiada he ou naõ uma infracçaõ das bazes ; questão que deve ser de muito pezo, por ser essa infracçaõ feita ja
pelas mesmas Cortes, e mesmos indivíduos, que sancciouarain as
Bazes; parece-nos, ontro sim, que a corporação do Banco, para
ser útil, nem precisava nem devia ter privilegio algum, mai9 do
que o ser considerado corporação, e os sócios sem responsabilidade além das acçoens com que entrassem.
Mas ha outra circumstancia no plano geral desta instituição,
que nos parece será para ella de grande deterioração; e he a
connexaõ que tem com o Governo; que muito mal se disfarça
representando essa connexaõ com as Cortes ; porque, de facto,
todo o mundo sabe, que o Governo faz o que querem as Cortes;
« d e direito, (ousegundo as formulas) he coutra os principios
constitucionaes recebidos, que as Cortes exerçam por si nenhuma
parte do Executivo, o que de certo devem ser as connexoens
com o Banco, como. por exemplo, a nomeação dos Commissarios, que foi feita pelo Presidente das Cortes.
Depois, por mais que se disfarcem e emascárem as cousas
está bem claro, que o fito deste Banco, he o fazer o Governo
um empréstimo; porque entra isso como condição essencial no
estabelecimento do Banco ; e isso quer dizer a sua emissão de
papel moeda regulada, come foi, pelas Cortes.
O papel do Bauco vai necessariamente augmentar o meio circulante, o que feito por ley, e naõ por convenção das partes ou
natural estado dos mercados, deve augmentar os preços fora da
devida proporção. E quanto ao empréstimo ao Governo; as Cortes tinham appltcado 700 contos para a amortização do papel
moeda ; mas até agora naõ sabemos que tenha amortizado cousa
alguma ; o que naõ augmento a presumpçaõ de que os ajustes
com o Banco seraõ punctualmente executados.
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O Banco de Inglaterra, por exemplo, estriba o seu credito na
persuasão, em que todo o mundo está, de que o Governo, nem
ainda o Parlamento, se metterá ja mais a dispor ou ingerir-se na
propriedade do Banco; salvo em caso extremo, e para manifesto bem da mesma propriedade, como succedeo quando se prohibio pagar as notas a metal.
Mas em Lisboa, aonde as Cortes mostram em tudo a suaomnipotencia ; e faltaram ja ao que promettêram, mandando suspender a consignação, que deram á Juncta de Amortização, e que
se chamou uma consignação sagrada, a connexaõ das Cortes
com o Banco deve empecer-lhe essencialmente o credito.
Sobre tudo, parece-nos, que este estabelieimento do Banco
começou pelo lado opposto aquelle por que devia principiar,
para ter sólidos fundamentos no credito publico ; e por isso naõ
pôde deixar de ir sempre torto.
Devia a instituição começar por fazerem os capitalistas particulares esta associação, e apresentarem depois seu compromisso
para ser approvado pelo Governo, se nelle naõ achasse inconveniente. Mas o Compromisso feito pelo Governo, como lhe pareceo e depois chamar gente que se lhe una, se a gente naõ
quizer estar por isso, passará o Governo por um desar, que lhe
ha de ser mais prejudicial, do que seria útil o Banco se fosse
bem aceito da Naçaõ.
No artigo 2 o . da ley notamos logo, que em taes estabelicimentos
sempre os fundos das acçoens entram a pagamentos, e naõ por
uma vez, para facilitar a realização dos capitães. Também he
manifesto, que, no estado de pobreza de Portugal, as acçoens saõ
demasiado grandes, e por isso impedem, que pequenos capitalistas possam ter parte na propriedade do Banco. E por fim, he
uma limitação impolitica restringir as operaçoens do Banco somente a empréstimos ; porque be da natureza destas instituiçoens comprehender também annuidades vitalícias, e todas as mais
deste gênero, que, sendo mui proveitosas ao Banco, saõ da
maior utilidade ao publico, quando seus usos sejam conhecidos.
Que as Cortes naõ entendiam os principaes usos do Banco, nestas importantes operaçoens de annuidades e pensoens vitalícias,
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compradas ou vendidas, por vidas, ou por numero de annos, se
conhece bem da circumstancia de haverem limitado a duração
do Banco a 20 annos; porque naõ he esse período sufficiente,
para calcular o termo médio das vidas, nem os valores porque se
podem vender ou comprar as pensoens vitalícias de todos os gêneros.
O art. 3., que tira do Governo Executivo para dar ás Cortes a
nomeação dos Inspectores do Banco, além de ser contra o espirito dos principie* constitucionaes adoptados, segundo os quaes as
nomeaçoens para todos os empregos pertence ao Executivo, dá
a entender que neste naõ põem as Cortes toda a Confiança, e se
as Cortes naõ confiam nelle, naõ podem esperar, que a demais
gente lhe preste maior confiança, e um Executivo sem confiança publica, nem ao Banco, nem a outra nenhnma instituição,
pôde inspirar essa confiança.
O art. 8 he uma manifesta infracçaõ das Bazes ; porque concede ao Banco uma hypotheca tácita, que ninguém mais tem ; o
que be um estupendo privilegio; e os privilégios saõ prohibidos
pelas Bazes. E nem isto se remedea, pela cláusula, que se lhe
ajunetou, de exceptuar os casos das bancarrotas ; porque nem todos os credores saõ sugeitos ás leys das bancarrotas, e todos os
credores saõ sujeitos a estes exclusivos privilégios do Banco,
pelo que ninguém quererá ter negócios com quem os tenha
com o Banco. Eis aqui uma fatal origem de descrédito para
o Banco.
O artigo 12 he o mais escusado possivel, porque naõ ha ninguém que naõ possa fazer isso que aqui se permitte ao Banco.
O art. 13 estabelece, que o Banco poderá receber dinheiro emprestado ; mas, se o Banco tem de emprestar i como ha de pedir
emprestado? Essa operação só 8* poderia fazer, se o Banco
pagasse menos juro que o da ley e recebesse maior ; mas se isso
he permittido, ninguém o emprestará ao Banco por menos, polendo emprestar a outros por mais.
As notas do Banco, cuja emissão se lhe permitte pelo art. 17,
constituem um verdadeiro meio circulante, que, naõ representando riqueza existente, deve ser ruinoso á naçaõ, poisaugmeuta-
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rá os preços a tudo, e fará encarecer a maõ d'obra; operação
diametralmente opposta á industria; o que se explica ainda mais
pelo art» 18. Segundo este vem o papel do Banco a servir de
moeda legal, e, por tanto, nenhum alivio he para a naçaõ o extinguir-se o papel moeda do Erário; porque, reconhecendo-se
quam pernicioso he o papel moeda, tanto faz que esse papel seja
ernittido pelo Erário como pelo Banco.
O art. 19 estabelece a pena para os que falsificarem esse papel
do Banco, o que o constitue moeda, e seria desnecessária tal
pena, a considerar-se o Banco como outra qualquer corporação
particular, aonde a pena dos falsários bastaria.
O art. 22 éra bastante quando naõ fossem todas as outras causas, para arruinar em breve tempo o Banco, pela necessidade,
que aqui se impõem, de fazer publicas aos accionistas as suas
transacçoens. No Banco de Inglaterra, e em todas as mais
companhias deste gênero, saõ os Directores que declaram o dividendo, que se deve repartir pelos accionistas; e mesmo qualquer negociante particular verta arruinado o seu credito, em
breve tempo, se fosse obrigado a dar todos os annos contas publicas do estado de seus negócios. A cegueira das Cortes, neste ponto, naõ admitte desculpa.
O art. 24 descobre o mysterio da instituição deste Banco,
que he o empréstimo ao Governo, com o nome de Banco. Daqui se pôde profetizar o êxito que terá este Banco.
Que o Governo pedisse um empréstimo ao Banco, quando este
se achasse estabelecido, e com fundos convenientes; naõ seria
de reparar, nem de más conseqüências ; mas estabelecer um Banco para o fim do Governo obter um empréstimo, he o que naõ
tem cabimento, e serve de directo impedimento para o Banco ir
adiante.
Mas se o Thesouro tem um déficit, como mostra a conta
do Ministro da Fazenda ,; donde ha de sair o dinheiro para pagar
ao Banco os juros dos 4 por cento, que se lhe promettem, por
este empréstimo de 2:000.000.000 ? A naçaõ, em quanto naõ
V o u XX VIU. N<». 165.
*A

184

Miscellanea.

vir rendas appropriadas para este pagamento, deve olhar para
os dous mil contos, como contos da carochinha.
Para mais dar a entender, que o Banco he cousa do Governo,
e naõ dos Accionistas, vem o art. 27 com uma legislação, que
em nada respeita o Banco, mas sim as operaçoens do Governo,
e que portanto aqui naõ devia ter lugar.
O art. 28 be uma triste declaração das Cortes, para accreditar Banco; porque fazendo a sua determinação extensiva a vinte
annos, mostram as Cortes que intentam que o papel-moeda do
Governo dure ainda por vinte annos. j Que prospecto!
A consignação para pagamento deste empréstimo, que o Governo tem de receber do Banco, se estabelecesse, no art. 29,
pelo producto do desconto dos 2 e 3 por cento. Ora < em quantos annos tam pequena consignação pagará esta divida ? O artigo 30 responde á pergunta, e por elle se ve que vinte annos; e
isto dará 20 annos, antes que se extingua o papel moeda.
O art. 32 be outro exemplo de Legislação, que naõ compete ao
Banco mas sim ao Governo, e mostra a impolitica connexaõ do
Governo com o Banco : e se todo este apparato éra para a extincçaõ do papel moeda em 20 annos, nada mais éra preciso, que a
consignação arbitrada de 700 contos de reis, que as Cortes proniettêrauí, e cuja promessa deviam guardar.
Com estas desfavoráveis circumstancias começou o Banco, e
alguns dos mais patrióticos membros das Cortes, muito em honra sua, subscreveram com o que puderam ; mas tam pequenas
foram as sommas, que o Diário do Governo publicava os nomes
e naõ o numero das acçoens dos subscriptores ; por fim vimos,
que, aos 14 de Janeiro, só se haviam subscripto por 1223 acçoens, que importam 611:500.000 reis.
Tentava-se também ver se do Brazil vinham subscripçoeds
para o Banco de Lisboa ; mas ali se deviam lembrai do modo porque se tractou esse Banco do Brazil, nas Cortes, e nos escriptos,
que fallavam a linguagem dos Portuguezes, quando esse Banco
do Brazil quiz pedir um empréstimo na Europa, entaõ se tractou
isso de maneira, como se os accionistas do Banco devessem ficar perdidos, e soffrerem a pena dos abusos, que aquelle Gover-
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no de Portuguezes no Brazil tinha causado ao Banco do Rio-deJaneiro.
Se portanto, agora, no Brazil responderem da mesma forma,
que lá se avenha o Banco de Lisboa, como puder, sem o Brazil,
naõ haverá muita razaõ de queixa ; e, se assim succeder, será
uma liçaõ practica, para naõ tractarem de resto o Brazil.
Mas a verdade he, que o Banco de Lisboa, com os deffeitos,
que temos apontado, mal pode ir adiante; o que he uma desgraça ; porque a instituição he necessária, e podia ser mui útil;
se aquelle estabelicimento começasse, e fosse conduzido, como
devia seu.

Tínhamos escripto a que fica acima, quando nos chegaram ulteriores noticias do que se passava em Lisboa, a respeito do Banco,
e por ellas vemos, que as nossas conjecturas se vám verificando.
Os Inspectores, nomeados pelas Cortes para receber as subscripçoens, deram parte do que havia ja sido subscripto, e representaram a sua opinião, que o Banco deveria começar as suas
operaçoens com o que havia, e naõ esperar por mais.
Isto éra ja pedir uma alteração mui importante da ley de creaçaõ, e a subscripçaõ, que he cerca da quarta parte do que se
calculou, naõ chega para as operaçoens, que se intentava, e portanto naõ he possivel realizar por este modo o empréstimo, com
que o Governo se propunha remediar suas finanças.
As Cortes remetteram este negocio á sua Commissaõ de Fazenda,
a qual produzio um relatório, na sessaõ 289, que o Leitor achará a p. 156, e foi de opinião, que começasse o Banco com as acçoens que havia, e que para isso se revogasse o artigo 3." da ley
fundamental do Banco, pela qual se exigiam 2:500.000 para começar, contentando-se com a quarta parte.
Queixa-se a Commissaõ amargamente de naõ terem havido
subscriptores, e aponta algumas causas disso; mas naõ falia na
que suppomos mui essencial, que he a falta de confiança no pu-
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blico, pelos deffei tos que deixamos apontado; e he justamente a
causa que suppomos mais importante.
Com tudo, diz a Commissaõ, que essa falha nas subscripçoens
naõ provém de falta de dinheiro na Naçaõ, aonde suppoem haver
80 milhoens, que podiam entrar no Banco, por se acharem «em
emprego, nem para metade dessa somma. Mas se assim he
i paia que precisa a Naçaõ de que se ponha papel-moeda em circulação ? i Porque naõ empregam os capitalistas esses fundos
em fabricas, na agricultura, &c. ? < Naõ teremos antes razaõ de
concluir, que naõ ha taes cabedaes sem emprego, como a Commissaõ suppoem ? Desejaríamos que a Commissaõ nos desse
os dados, por que calculou que havia taes 80 milhoens nas maõs
dos capitalistas.
A p . 159 verá o Leitor os planos, que a Commissaõ propõem,
para fazer ir o Banco a diante, que consistem ja na revogação da
ley fundamental do Banco, e por isso naõ podem deixar de augmentar a desconfiança ; visto que dá a entender o pouco que se
respeita tal ley, que por esta amostra soffrerá tantas alteraçoens,
quantas as circumstancias, e naõ a vontade dos accionistas, exigirem.
O art. 1. da emenda proposta pela Commissaõ permitte a occultaçaõ dos nomes dos accionistas, que assim o desejarem; mas
ou naõ se deviam publicar nenbuns, ou se deviam publicar todos;
porque essa occultaçaõ de nomes dará razaõ para suspeitar, que
muitas das subscripçoens saõ fictícias: se o publico tem confiança nos Directores, a publicação dos nomes he escusada.
Os arttgos 2.°, 3.°, e 4.° contém outras tantas revogaçoens
de artigos da ley fundamental, o que prova a vacilaçaõ das Cortes em matéria de tanta importância.
O art. 5.° ameaça ja outras mudanças no plano, que por força
induzem falta de segurança no presente arranjamento.
Mas para coroar a obra, e mostrarem as mesmas Cortes, que
naõ esperam que o Banco vá a diante, e conrespondaássuasexpectaçoens, ja se propoz, na sessaõ 2 0 2 ; que se fizesse um em
prestimo nos paizes estrangeiros; sendo que nessa mesma sessaõ
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se approvou o parecer da Commissaõ de Fazenda, com as emendas
propostas á ley de creaçaõ do Banco, na supposiçaõ de que taes
emendas remediariam o que naõ pôde alcançar aquella ley.

Pernambuco.
Chegou a Portugal o batalhão do Algarve, vindo de Pernambuco, e que tanto mal ali tinha causado, como instrumento do
déspota Rego: consta de 440 praças, insignificante numero para
forçar a sujeição de Pernambuco, se os seus habitantes naõ se
achassem tara bem dispostos como estaõ, para a uniaõ com Portugal; mas assas grande para causar desordens, capitaneados por um
perverso general, revestido infelizmente de aufhoridade publica.
A sessaõ 291 das Cortes foi interrompida, em seu interessante
debate i e para que ? Para receber as congratulaçoens dos officiaes dessas mesmas tropas vindas de Pernambuco ; a interrupção era intempestiva, como temos muitas vezes declarado; a causa
da interrupção impolitica, pela sensação que deve causar em Pernambuco, quando lá souberem o modo por que seus verdugossaõ
affagados em Lisboa, saindo os Deputados das Cortes a cumprimentar os officiaes dessas tropas.
Perguntamos a qualquer homem imparcial ; He possivel, que
a boa recepção dessas tropas; e o ar victorioso de Rego, sirvam
para melhor affirmar as boas disposiçoens dos Pernambucanos,
a favor de sua uniaõ com Portugal ?
Cegas as Cortes com a idea de que foram essas tropas e foi
Rego, quem impedio que Pernambuco se separasse de Portugal;
quando pelo contrario Rego éra do partido dessa separação, na
hypothese de que se realizariam os planos dos Ministros Europeos
no Rio-de-Janeiro, que ameaçavam essa separação: cegas as Cortes á palpável verdade, de que as insolencias dessas tropas commandadas pelo inconstitucional Rego, sô serviram em Pernambuco de atiçar os ódios, que todos os homens cord atos desejavam
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acalmar; naõ só receberam mui bem essas tropas, porem teimaram em mandar para o Brazil mais soldados, na expedição, qàe
mencionamos acima.
Com effeito temos ja noticias de haverem chegado a Pernambuco um Coronel, com 60 homens, parte dessa expedição, havendo o resto arribado á Parahiba. A Juncta de Pernambuco
convidou logo, mui civilmente, o Coronel para que desembarcasse. O Coronel recusou fazer isto, mas sabendo da arribada
das outras tropas, e que seriam obrigadas a marchar por terra
para Pernambuco, condescendeo por fim em desembarcar: e bastaram esses poucos soldados para logo causar desordens, e haverem ferimentos com a gente do paiz. Ora exaqui demonstrado
na practica, para o que servem essas tropas Europeas no socegado Brazil.
i Que diraõ a isto os parentes e os amigos daquelles, que foram assassinados pelas tropas Europeas em Pernambuco ?
A resposta he tam obvia, que a naõ haver uma maõ occnlta,
nas Cortes, que de propósito queira alienar o Brazil de Portugal,
naõ ha outro modo de explicar tal erro. E quando vemos nos
empregos públicos tantos daquelles que ja atraiçoáram seu Rey,
e pelejaram contra sua pátria, em favor de seus inimigos, que
muito he que suspeitemos, que similhantes traiçoens ainda se
meditem, para alienar o Brazil, irritallo a separar-se de Portugal, e deixar este entaõ fácil preza aos projectistas de sua uniaõ
com Hespanha.

Provincia

da

Paraíba.

O ex-Governador da Paraíba chegou a Portugal, e referio;
que, havendo recebido ordem do Governador de Pernambuco,
Rego, para vigiar que daquella provincia se naõ mandassem
soccorros aos de Goianna ; elle assim o executou; mas isto causou tal desgosto em todo povo, que se formaram logo planos para
depor o dicto Governador da Paraíba, Joaquim Rebêlloda Fon-
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ceca Rozado; o qual prudentemente se snbmetteo a isso; e no
dia 26 de Outubro o povo nomeou uma Juncta Provisória de Governo, composta de sette membros ; cujos nomes saõ os seguintes:—
Presidente, o Tenente Coronel Joaõ Araújo da Cruz : o Capitão de Ordenanças Thomaz Alvez Ferreira: o Padre Amaro
de Barros Oliveirae Lima: o Padre Gaudino da Costa Villar:
Francisco Bernardes Cavalcante: Joaõ Antônio de Oliveira. Secritario com voto Augusto Xavier de Carvalho.

Liberdade

da

Imprensa.

Pelo que se passou na sessaõ 289, verá o Leitor, que se começam a patentear os defeitos da ley da liberdade da imprensa.
He o caso: certo homem, falono Sandoval, imprimio cousas contra alguns deputados das Cortes, que se reputaram libello ; sssim
o decidio o jurado, que foi o primeiro, que se ajunctou em Portugal, em conseqüência da ley da Imprensa. Deo-se ordem de
prizaõ contra o réo ; mas elle omisiou-se ; queixáram-se os offendidos, que naõ tinham recurso para se justificar; e debateo-se
em Cortes, se se poderia trazer acçaõ contra o impressor ou publicador na ausência do author Alguns. Deputados disseram, que
sim: mas a ley éra tam manifestamente defeituosa nesta parte,
que as Cortes decidiram pela negativa ; e foi preciso fazer ja
nma addicçaõ a essa ley, para comprehender o caso ommisso.
Veja-se sessaõ 290.
Ora digam-nos agora os que pretendem quetudo quando fazem as Cortes deve ser admittido como as decisoens dos Concilies dictadas pelo Espirito Sancto, se nós tivemos ou naõ razaõ de
ralharcontra aquella ley, e lhe chamarmos defeituosa, e imperfeitissima. O tempo mostrará os outros defeitos.
Quanto á matéria do libello naõ o pôde haver nem mais falso

190
nem mais escandaloso.

Miscellanea.
Ataca os Deputados Fernandez Thomaz,

Moura, e Ferreira Borges.
Ora ; primeiramente nem Portugal, nem qualquer outro paiz,
produzio jamais três homens mais honrados, mais patriotas, mais
diligentes no serviço de sua pátria. Suas opinioens podem ser
e no nosso conceito tem sido, muitas vezes erradas; mas isso
naõ deslustra um só ápice a integridade de seu character.
Depois, a accusaçaõ d'elles terem mandado metter no Banco
de Inglaterra 600contos de reis, originou-se em um malvadocalumniador em Londres (parece-nos, que nem esse mesmo, se a
memória nos naõ falha, comprehendeo o Deputado Moura na sua
mentira) a que ninguém dará credito ; ainda quando recite o Padre Nosso: e portanto só podia ser repetida em Lisboa por outro calumniador, sabendo que éra falso o que dizia.
Dahi, o que se diz he naõ só improvável, mas impossível;
por que 600 contos de sobras se naõ achavam em Portugal nos
cofres públicos todos junctos, e muito menos nos mesquinhos
réditos, que podiam estar no thesouro do Porto.
Accresce que o Deputado Moura nem nunca esteve no Porto,
e só se ajunctou aos que dali vieram em Alcobaça.
Em fim he uma calumnia tam atroz como sem o menor fundamento, e he para lamentar, que o estado de Portugal seja ainda
tal, que tam despropositada mentira precisasse ainda da séria
e formal refutaçaõ, que os illustres calumniados lhe fizeram.
Chamamos-lhes illustres. porque o saõ em todo o sentido:
ninguém tem pugnado mais pelos interesses de sna pátria, ninguém se tem mostrado em Portugal mais intelligente.maisactivo,
mais devoto á causa publica. E se a naçaõ der credito a taes
calumnias, contra seus mais heróicos defensores, mal por ella.
Uma só circumstancia se podia desmentir, nessas accusaçoens,
por testemunha; por que uma testemunha se allegou, para outro
facto, o Desembargador Duarte Coelho : este desmentio o libelista, em publico < que mais éra preciso ?
Mas em fim consolem-se os calumniados com a reflexão, de
que seu character sem mancha naõ seria assim atassalhado, se
seus esforços na causa da pátria fossem menos conspicuos. Con-
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solem-se com a reflexão de que o mundo imparcial lhes fará
justiça. Continuem nos seus deveres como tem feito, ruat
calum.

Diplomáticos Portuguezes.
O Diário do Governo, em Lisboa, tem publicado a boa recepção, que os actuaes Diplomáticos de Portugal receberam nas
Cortes Estrangeiras; mas estas naõ nos parecem mais favoráveis
do que a opinião publica em Portugal, a respeito da nomeação
dos individuos.
Em Vienna, Petersburgo, Berlin, Turin e Nápoles naõ foram
os Diplomáticos Portuguezes, recentemente nomeados, recebidos
nem aceitos. Na Corte de Hollanda, Nobre foi também recusado,
o que éra bem de esperar, havendo se nomeado para aquella
Corte um indivíduo, que tinha combatido a favor dos Francezes,
contra o Principe de Orange.
O Governo de Lisboa, se naõ quer attender á sua reputação,
pode nomear para altos empregos, todos os traidores â pátria,
que lhe parecer ; mas o Ministério Portuguez naõ tem direito a
esperar, que as Cortes Estrangeiras se submettam ao mesmo contradictorio systema, e se esqueçam daquella regra de urbanidade,
observada em todos os tempos, e respeitada por todas as naçoens,
de se naõ mandarem negociadores diplomáticos, senaõ homens
distinctos por sua integridade de princípios no próprio paiz, e que
naõ sejam mal olhados, naquelle para onde se mandam.
Daremos, porém, uma noticia a Portugal, antes que os seus
Diplomáticos nos paizes estrangeiros lha communiquem,e he, que
EI Rey de Inglaterra vai mandar a S. M. Fidelissima a Ordem
da Jarreteira, que nunca até agora se lhe quiz conceder: j a está
nomeado SirThomas Tyrwith, para levar o presente. A causa
deste presente será desenvolvida, quando os Diplomáticos Portuguezes trouxerem este facto em prova de que a Sancta Aliiança
está mui satisfeita com o que vaõ fazendo as Cortes. Entaõ lhes
mostraremos como andam com os olhos abotoados; e a razaõ por
que isso naõ pode deixar de ser assim.
V O L . X X V I I I . N \ 165.
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Exercito de

Portugal.

Na sessaõ das Cortes de 8 de Janeiro, 1822, se mandou imprimir o relatório da Commissaõ especial, encarregada de apresentar um plano de reforma do Exercito: mandaram-se imprimir
sufiicientes exemplares, para se distribuírem ao publico ; e faltando-nos o espaço para o copiar, assim como tempo paraoanalizar, notaremos somente algum ponto.
Como nesta Commissaõ entravam muitos militares, naõ he de
admirar, quea affeiçaõ á sua profissão fizesse apparccer no relatório uma ou outra idea, que dá a entender maior importância
ao Exercito em tempo de paz, do que nos achamos inclinados
a conceder-lhe, e observamos, entre outras cousas, o seguinte
principio, no relatório, que naõ podemos deixar passar em silencio.
« O que afiança a liberdade iudividual he a força depositada
nas maõs do Governo, para manterá segurança publica," kc.
Ora exaqui no que naõ podemos absolutamente convir, principalmente coutinuando o relatório a dizer, que sem essa força
naõ ha vinculo social, que mereça essa qualificação ; nem sociedade civilizada, e apenas magotes de indivíduos, casualmente
disseminados no terreno que occúpam, e ao qual naõ podem
chamar pátria, quando existem na orfandade da protecçaõ sollicita, em cuja confiança se reuniram.
Naõ podemos convir, nesla importância, que se pretende dar
ao exercito em tempo de paz ; porque tanto a razaõ como a experiência mostram, quea força militar, bem longe de ser essencial para a mantença da liberdade individual, em tempo de paz,
tem sempre sido instrumento para o despotismo ;e suppostoque
haja exemplos em contrario; e naõ saõ pouco honrosos nossas
excepçoens o que aconteceoem Hespanha e Portugal, aonde o exercito derribo no despotismo, e abrio caminho á liberdade; com
tudo, isso naõ he assim por via de regra; e nos dous paizes mencionados houveram circumstancias peculiares, que naõ fazem
regra.
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O que afiança a liberdade individual naõ he a força (entendendo força phisica, ou uin exercito) nas maõs do Governo: he a
convicção dos povos, de que he necessário obedecer a esse Governo, para segurar essa liberdade. Quando um Governo,
possue tal força, que naõ he possivel resistir-lhe, esse Governo
naõ he justo por necessidade, mas por virtude individual dos
que governam. Pelo contrario, se o poder do Governo consiste na opinião de sua justiça, esse Governo he necessitadoa
ser justo, para se poder conservar. O Governo, que tudo pode,
em breve se faz despotico ; o Governo, que dependedaboa opinião do povo, he obrigado a grangear essa opinião, favorecendo a liberdade individual.
Roma, entre os antigos; a Suissa e os Estados-Unidos, entre
os modernos, provam que naõ he necessário um exercito, para
manter a tranquillidade interna; e Roma prova mais. que para
se destruir a liberdade individual se introduziram naquella cidade os exércitos em tempo de paz.
Claro está, que naõ falíamos daquelle pequeno corpo de tropas,
principalmente de certas armas (a artilheria eengenharia, por exemplo) que he preciso cultivar em tempo de paz, para servirem
de núcleo a um exercito, em tempo de guerra : falíamos meramente de um exercito nnmeroso, que se diz no relatório ser
noccssario para manter a liberdade individual, ou ainda segurar
a tranqüilidade interna.
Um litor, com um molho de varas entre os Romanos ; um
condestavel com sua xibata nos Estados Unidos, hastam para
conter os cidadãos, e fazellos obedecer ás ordens legaes dos que
governam. Assim nem Roma quando livre, nem agora os Estados Unidos, soffrem o enorme pezo dos gastos, necessários
para manter um exercito em tempo de paz.
Julgamos, pois, que todo este relatório se funda no principio
errado, de que he preciso um exercito no tempo da paz, para
manter a tranquillidade interna ; e tanto mais, quanto este mesmo relatório indica como uma causa dessa necessidade, o estado inquieto das provineias ultramarinas •, para o que temos amplamente demonstrado, que se naõ precisam tropas : mais; que
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as tropas mandadas de Portugal ao Brazil vam lá fazer mal e
naõ bem. E como o relatório diz, " que essa força armada va,
para ajudar os irmaõs ultramarinos a saberem gozar da liberdade ;" somos obrigados a repetir, que a liberdade ja mais se ,ntroduzio em povo algum, com a força das bayonetas, mas sim
com a persuaçaõ.
. .
Depois do perigo da perda da liberdade, o segundo mal iminente do exercito em tempo de paz, he a despeza da sua manutenção. O relatório diz, que a Commissaõ naõ tem dados para
averiguar se os seus cálculos saõ bem fundados. Mas basta
olhar para a conta do Ministro de Fazenda (que copiamos a p.
142) para conhecer, a enorme disproporçaõ da despeza do exercito em Portugal, com as rendas do Thesouro. Atrevemo-nos a
dizer, que com tal exercito, nunca se remediarão nem as necessidades do Thesouro, nem os vexames e males occasionndos pelos excessivos tributos. Portugal naõ pode com tal despeza.
A Commissaõ, em fim, propõem o plano de diminuir algum
tanto o exercito, mas conservando os quadros existentes, isto
b e 2 4 regimentos de infanteria; 42 batalhoens de caçadores; 12
regimentos de cavallaria ; 4 regimentos de artilheria, um batalhão de artífices engenheiros; um corpo de artilheiros conductores ; e um corpo de veteranos.

Ministério

da

Marinha.

Vimos em um Periodieo Portuguez que se imprimia em
Londres, mas deixou de continuar-se, uma grande diatnbe
contra Ignacio da Costa Quintella, como Ministro da Marinha,
pelos erros, que tinha commettido naquella repartição, e sua
incapacidade para nella servir. Algumas folhas adiante o Author se desdiz, fazendo suas excusas, e que se enganara, por
que as inepcias do Ministro referiam-se a Joaquim Monteiro
Torres, que éra o Ministro, e naõ Quintella, que tinha deixado
de servir, desde que S. M. chegou a Lisboa.
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Ex senaõ quando chegam-nos as gazetas de Lisboa, e por ellas
vemos que o Ministro Torres tinha sido demittido (mais modestamente pedio elle a demisaõ), e Quintella foi nomeado
em seu lugar.
Que quererá dizer tudo isto ? Foraõ as accusaçoens daquelle
Periódico feitas por anticipaçaõ ao que devia ser Ministro ?
i Estaria a dormir o Redactor, quando escreveo contra um, querendo fallar de outro ? i Será tudo isto jogo de crianças ?
Pobre Portugal!—Mas aquelle Periódico, acabando sua carreira, profeitizou que nós ficaríamos sendo jornal de opposiçaõ,
e deo uma serie de conselhos, sobre o modo de conduzir os
jornaes, e obras periódicas politicas; esqueceo-se de dizer,
que o periodista naõ devia escrever a dormir ou sonhando;
faltando de um Ministro e vez de outro; mas o Braziliense,
tendo começado a escrever, antes daquelle ; por conseqüência
sem ter o beneficio de seus conselhos ; he natmal que em
quanto continuar sua tarefa pouco attenda a essas regras, prescriptas por quem o imitou na carreira d'antes naõ trilhada.
Como quer que seja o Braziliense escreverá suas observaçoens, sobre os successos do tempo taes ou quejandas; mas
accordado, e naõ sonhando, e conforme o melhor do seu entender. Mais naõ pôde prometter; porque uaõ está em sua
maõ o cumprir,

Melhoramentos em Portugal.
Qando reprovamos as actuaes medidas publicas, he sempre
porque nos parece, que ellas naõ saõ suficientemente constitucionaes, e porque tememos, que se as Cortes naõ tiverem
cuidado em que tudo marche, como naõ tem marchado, em
forma verdadeiramente constitucional, a presente fabrica cairá por terra ; naõ por força externa, mas por seu intrínseco
defeito.
Entre tanto, mal como vam as cousas, a nosso modo de pen-
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sai, os bens do systema constitucional, que se vam experimentando provam a sua bondade, e quanto mais bem produziriam,
se fossem melhor entendidos. Seja exemplo a seguinte Portaria :
" Manda El-Rey, pela Secretaria de Estado dos Negócios de
Justiça, que o Reverendo Arcebispo Primaz aceite a sua obediência a todo e qualquer Religioso das Ordens Regulares do
dicto Arcebispado, que pretender secularizar-se ; estando nas
circumstancias disso. Palácio de Queluz, em 19 de Janeiro
de 1822 :—Jozé de Silva Carvalho."
(O mesmo se ordenou a todos os Arcebispos e Bispos do
Reyno.)
Temos pois que o Governo permitte, como achamos que
deve permittir, qne seja frade quem tiver para isso vocação ;
mas logo que o frade, ou porque se acha desenganado, ou porque mudou de opinião, naõ quer ser frade, o Governo naõ usa
de sua força, para o condemnar a seguir uma vida, para que o
tal frade ja se naõ suppoem capaz. Isto he como deve ser.
Muito estimamos achar, que o tom de alguns Deputados das
Cortes se vai mudando, pelo que pertence ao Brazil ; e queira
Deus, que a mudança seja completa a tempo: receamos, que o
remédio venha ja um pouco tarde.
Com tudo o Deputado Fernandes Thomaz, com a candura,
que lhe própria, na sessaõ 293 mudou de opinião ; e conveio
que as causas forenses do Brazil ali sejam decididas em ultima
instância; para evitar assim o encommodo de vir a Lisboa; o
que alguns Deputados compararam ao encommodo de vir da
Beira ou Trás os Montes a Lisboa.
O Deputado Castello Branco, na sessaõ 290, também se expressou a respeito de Pernambuco bem differente do que tinha
feito, quando se recebeo a noticia da expulsão de Rego.
Com tudo, a pezar desta expiaçaõ a respeito dos nossos irmaõs
do Brazil, continua Lisboa a divertir-se com o entremez de
Dom Piriquito do Serro do Frio, representado no Theatro Nacional, com approvaçaõ do Governo e em ridículo do Brazil.
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Parece-nos, que mal irá tudo isso com a irmandade, que tanto
temos recommendado.
Na sessaõ 288, se discutio o artigo 148 da Constituição ; e
na anxiedade em que estaõ muitos Deputados de fazerem de
tudo pontos Constitucionaes, até se propoz que os Juizes de
Fora se mudem cada três annos. He claro, que o tempo que
devem servir os Juizes de Fora; e até mesmo se os deve haver,
depende de circumstancias mudaveis; e por tanto deve ser somente objecto de leys regulamentares, que sepodem alterar segundo os casos exigirem; mas os artigos de Constituiçoens saõ
regras perpétuas, e por isso só devem versar a respeito da forma de Governo, e dos pontos por sua natureza inalteráveis.

ESTADOS-UNIDOS.

A Casa dos Representantes, aos 7 de Janeiro, adoptou, por
moçaõ de Mr. Riih, a seguinte resolução:—
•' Que o Cominitté cie Meios e Modos prepare e apresente um
projecto de ley, èm que se providenceie um moderado augmento
annual de direitos, por certo termo de annos, sobre a importação daquelles artigos, que, com a protecçaõ commum em outros
paizes, e conveniente applicaçaõ dos meios dos cidadãos dos
Estados-Unidos, se podem fabricar em abundância, com os materiaes do paiz: e para um moderado direito de excisa, sobre
similhantes artigos do paiz; que começará em período conveniente, e se fará annualmente progressivo, até que tenha chegado
á somma que se julgar própria, para ser o permanente direito de
excisa."
Esta resolução tem em vista o duplicado objecto de favorecer
o augmento de consumo das manufacturas nacionaes, e ao mesmo tempo providenciar um rendimento ao Thesouro Nacional,
equivalente ao que o consumo das manufacturas do paiz deve
fazer perder, na falta dos direitos de importaçoens de taes fazendas, se ellas viessem do estrangeiro.
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TRANÇA.

As duas leys, que tinham proposto os Ministros, para acabarem com a liberdade da imprensa, e qne mencionamos no nosso
N.° passado, foram approvadas pelas Câmaras, sem que se admittissem sequer algumas leves emendas, que os amigos da liberdade haviam proposto. O ponto principal foi decidido na Câmara dos Representantes da Naçaõ, aos 16 de Fevereiro, por 219
votos, contra 137; e 25 dos membros da opposiçaõ recusaram
votar, sabendo que seriam vencidos, e se contentaram com entrar seu protesto. Dos do partido Ministerial até houve quem
propuzesse, que se naõ discutisse a matéria, e se passasse logo
á decisão; por ser inútil algum debate.
Assim acabou a revolução Franceza !

HESPANHA.

As Cortes receberam, na sessaõ de 21 de Janeiro, uma importante mensagem d'El Rey, o character da qual se conhecerá
pelos seguintes extractos. Começa assim.
" Tem sempre sido o meu mais anxioso desejo, ver revoar a
boa ordem e a tranquillidade. Estou sinceramente convencido
de quehe impossível obter este feliz resultado, se a Constituição
se naõ preservar inviolável. Os acontecimentos de Cadiz magoaram o meu coração. Esses aconlecimeutos poderiam ter sido
fonte das maiores calamidades, se naõ fossem supprimidos em
seu principio. Isto r.ommuniquei eu ás Cortes aos 25 de Novembro passado. Quando os Ministros vos participaram do que
ali se tinha feito, vos informaram também do que succedèra em
Sevilha ; porque ambos nasciam da mesma fonte. As Cortes,
depois de ter ouvido a sua Commissaõ, cujo relatório continha
uma exacta narração dos factos, dirigiram-me uma exposição,
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em qoe se reconhecia, que os chefes militares de Cadiz e Sevilha
tinham excedido os seus poderes ; declarando as Cortes ao mesmo tempo, e da maneira mais formal, que desapprovavam altamente aquelles acontecimentos, considerando-os capazes de conduzir a males incalculáveis, se naõ se lhes applicasse iramediato
remédio. Declararam igualmente as Cortes, que todos os chefes
civis e militares eram obrigados a obedecer âs minhas ordens.
A Assemblea lisongeava-se, que esta manifestação de sentimentos, e as resoluçoens, que tinha adoptado, produziriam o effeito
de reclamar as authoridades a seus deveres, e prevenir a necessidade de empregar outros meios,"
" Esta exposição das Cortes, digna dos Representantes da
naçaõ Hespanhola, me dá nova prova da necessidade de uma
sincera aliiança entre as Cortes e o Throno Constitucional. Tendes visto a minha dignidade ultrajada, a constituição violada, e
vós tendes decidido, que a liberdade publica estava em perigo,
no instante em que se impugnasse a minha Real prerogativa.
Foi desgraça, que uma declaração tam solemne de vossa parte,
ainda qne communicada sem demora, e publicada officialmente,
naõ produzisse o effeito, que se devia esperar. As desordens
foram em augmeuto, a licenciosidade naõ conhecia limites ; e
fez-se necessário adoptar as mais rigorosas medidas contra os
facciosos. Ao mesmo tempo, inimigos de differente gênero se
revoltaram contra a constituição e throno constitucional. A força publica alcançou reprimillos. As principaes causas destes
excessos ja vos fòrarn apontadas pela Commissaõ das Cortes, no
relatório de 8 de Dezembro. Aquella assemblea deve agora,
mais do que nunca, estar convencida da necessidade de restringir
os abusos da imprensa. Vós vedes, que a administração, por
mais inculpavel que possa ser, nunca possuirá a influencia e
energia necessárias para governar a naçaõ, e para supportar a
dignidade do throno, se se naõ adoptarem medidas, calculadas a
reprimir a audacidade dos amigos da licenciosidade, e as temerárias emprezas daquellas illegaes junctas, que, em algumas cidades, tem tido a insoleneia de se proclamarem independentes,
VOL. XXVIII. N.° 165.
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e, em outras, tem jurado que naõ obedecerão aos ministros, senaõ em quanto lhes agradar. A naçaõ e as Cortes naõ saõ menos ultrajadas do que a dignidade Real, com taes procedimentos.
O Governo deve ser igualmente respeitado em todas as províncias. Deve ser um ; e a grande maioridade dos cidadãos naõ
confiaria em Ministros, que naõ tivessem para os supportar mais
do que os votos dos inimigos da Constituição."
Depois disto propunha El Rey á consideração das Cortes os
seguintes artigos:—
1.' As authoridades constituídas naõ podem exercitar o direito
de petição, excepto nos limites de sua jurisdicçaõ, e nos casos
reconhecidos pela constituição e pelas leys.
2. Differentes authoridades naõ se podem unir, para exeicitarem o direito de petição, ou entrar em resoluçoens ou dehberaçoens de qualquer gênero, sem que sejam expressamente authorizadas por ley.
3. Nenhuma corporação ou associação, de qualquer classe que
seja, pode exercitar o direito de petição, que he um direito individual, e naõ pode ser exercitado collectivamente por nenhuma
authoridade, a menos que seja na esphera de sua jurisdicçaõ legal.
4. Os funccionarios públicos, que se aj unctarem em contravenção do 2.° artigo, perderão os seus empregos, de qualquer natureza, que sejam,
Ve-se daqui, que El Rey, entrincheirando-se por de traz da
Constituição, quer que os Ministros sejam obedecidos em todos
os casos, e que o direito de petição se naõ estenda áscorporaçoens aonde podia str mais efficaz.
Está claro que as desordens, na naçaõ Hespanhola, saõ fomentadas por pessoas, que allégam com essas mesmas desordens,
para requererem, que se limitem as liberdades dos povos, e se
augmentem os poderes do Executivo, para assim remediar esses
suppostos males.
Torreno, um dos mais patrióticos Deputados nas Cortes Hespanholas, foi insultado pela populaça, e a sua casa atacada,
por sua conducta política : isto pelas mesmas razoens; porque
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em Portual certos membros das Cortes saõ atassalhados em sua
reputação (breve o seraõ em suas pessoas) a ver se por isso taes
membros desistem de advogar a liberdade do povo.
Como quer que seja, o ataque contra Torreno produzio nas
Cortes a mais viva sensação, e houve mui renhido debate, sobre
o que se deveria fazer, vista a manifesta violação da liberdade
de opinar em um Deputado. Depois de varias moçoens, propostas e debates, concordou-se na seguinte moçaõ do Sr. Sancho:
— " Que se nomeasse uma Commissaõ, que, consultando com o
Governo e authoridades constituídas proponha ás Cortes as medidas que julgar necessárias, a respeito das circumstancias de
hontem."
As occurrencias de que aqui se falia foram as de 4 de Fevereiiro, em que saindo das Cortes o Deputado Torreno foi insultado
por certa parte da plebe. Alguns jornaes Hespanhoes, quizéram supprimir estes factos ; mas foi impossivel impedir sua publicidade ; porque o escândalo que causaram foi universal.
Com o pretexto, pois, desses abusos, que saõ excitados pelos
servis, argumentam estes, que he preciso reprimir a liberdade.
Os liberaes offendidos e assustados conviraõ nisso: ja se tracta
de restringir a liberdade da imprensa ; depois se pensará n e u tras restricçoens ; e assim seraõ forçados os mesmos membros
liberaes, a arguir contra uma liberdade, que he nociva a esses
liberaes.
Assim foi em França, e assim caio a Françad'uni estado livre
n'um estado de despotismo e escravidão. Se essa experiência
naõ serve de liçaô ; e se as pregaçoens, que sobre isto fazem os
que escrevem e faliam nessas matérias naõ saõ ti idas, o fatal
resultado lie inevitável.
Aos 28 de Janeiro houve nas Cortes um renhido debate,
sobre o relatório, que apresentou a Commissaõ, nomeada para
considerar os negócios da America. Aos 29 de Janeiro, nomearam as Cortes uma Commissaõ de 9 membros, para tomar em
consideração certas proposiçoens, sobre a America, que o
Governo apresentou, tendo sido deliberadas no Conselho de
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As proposiçoens eram 9 em numero, e continham

o seguinte.
l.a Concluir um armistício com as províncias Ultramarinas.
2. Abrir uma espécie de tribunal, para julgar dos aggravos
e queixas, consistindo este tribunal de Deputados ou Cemmissarios das Provincias e das Cortes.
3. Dar authorídade aos Commissarios das Cortes para suspenderem, quanto ás provincias Ultramarinas, aquelles artigos
da Constituição, que julgarem obnoxios ás dietas províncias.
4. Suspender, pelo que respeita a America, os decretos relativos á suppressaõ dos estabelecimentos inonasticos, e privilégios do clero.
5. Estabelecer a liberdade do Commercio entre a Península e
as provincias Ultramarinas.
6. Conceder ás dietas provincias liberdade de commercio
com as Potências estrangeiras, limitando a dieta communicaçaõ
ao período de 6 annos.
7. Ajustar a distribuição das terras communs, naõ somente
juncto as cidades, mas no interior do paiz, segundo a ley que as
ultimas Cortes passaram.
8. Recorrer ao auxilio de uma Potência Estrangeira.
O íelatorio da Commissaõ, encarregada de examinar estas
proposiçoens, e de que éra precedente o Arcebispo de Sevilha,
opiniou contra as proposiçoens do Governo, e propoz:—
«« Que se mandassem para ambas as Américas Commissarios,
com instrucçoens para receberem e ouvirem quaesquer proposiçoens, que aquelles Governos quizessem fazer, e transmittillas á
Metrópole, a fim de que as Cortes decidissem sobre ellas; sem
prejuízo, porém, das medidas, que o Governo possa adoptar, papara receber proposiçoens de pessoas authorizadas pelos dictos
Covernos, e de as communicar ás Cortes."
OConde Torreno, que fora um dos membros da Commissaõ,
opiniou por o que ella recommendava, e nisto foi apoiado por vários Deputados. Outros porém se oppuzéram, e por mui diversos fundamentos.
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Alguns julgavam, que esta medida éra inútil; porque ja El
Rey tinha empregado Commissarios par negociar com a America, e dahi naõ resultou proveito algum.
Outros disseram, que o mandarem as Cortes Deputados éra
demasiada concessão; porque tal medida éra um reconhecimento tácito da independência dos Estados Americanos.
Outros deliberavam por que se reconhecesse abertamente, e
por uma vez, a independência das provincias, e deste parecer foi
o Deputado Golfin.
He claro, que as proposiçoens, que o Governo Hespanhol
agora desejava fazer ás suas provincias da America, naõ podiam
ser lá admissíveis ; porque naõ lhes offerece nada, de que ellas
ja naõ estejam de posse; e pelo contrario pretende que ellas
façam concesoens, para o que lhes naõ offerece equivalente.
Como aquellas provincias já estaõ independentes de facto,
qualquer tractado, que se lhes proponha, deve ser fundado em
mútuos interesses : óia a Hespanha naõ offerece, e na verdade
naõ tem para offerecer vantagem nenhuma á America; assim
naõ tem equivalente que dar, por qualquer favor, que estipule,
e ainda assim disputam os Hespanhoes, se devem ou naõ reconhecer uma independência, que os outros ja tem, e que, para
a possuírem, naõ precisam de tal reconhecimento da Hespanha,
A falta desse reconhecimento só he nociva á Hespanha ; porque naõ pode commerciar na America ; naõ aos Americanos,
que tendo, como tem, aberto o commercio das outras naçoens,
nenhuma necessidade tem do de Hespanha.
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CONRESPONDENCIA.

Senhor Redactor do Correio Braziliense !
O considerável prejuízo e desgraça, que a nossa Naçaõ sóffre, na transacçaõ que fez o objecto da minha ultima, desperta
o silencio de todo aquelle, que deseja o bem da pátria, e excita o clamor, para se pôr immediato cobro, que se naõ repitam transaçoens de nenhum lustre á lllustrissima Juncta, e
tam alheias dos interesses, que o nosso Governo procura. Depois da dieta transação pararam seus agentes um pouco de sacar,
como sabedores do que tinham feito; e o pequeno beneficio,
que por isso teve o cambio, logo delle se aproveitaram, continuando assim a vender aos estrangeiros o metal, de que tanto precisamos, por tam miserável intimo e desgraçado preço.
Sem duvida, mui considerável devia ser a quantia apurada,
que a companhia possuía no Brazil, pelo muito que aqui tem
sacado; e que cousa mais fácil aquelles Senhores, se naõ sabiam
outros meios, que pedir uma fragata ao Governo par lhe transportar aquelle capital metálico ; o que o mesmo Governo devia
estimar prestar-lhe, visto ser para objecto da maior importância,
nas circumstancias, em que Portugal existe?
Se assim como se naõ tem evitado isto, e se tem deixado de
prevenir outras transaçoens de igual conseqüência, ou naõ tem
procurado aquellas, que pede a bem entendida economia, neste
caso podem e devem queixar-:*, que Portugal está desgraçado e
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naõ pôde recobrar-se em suas finanças, pela miséria em que o
deixam.
Naõ se foi tardio em offerecer á attençaõ do Congresso aquelle
estabelecimento, e se as Cortes tivessem logo nomeado pessoa
de confiança, ou uma commissaõ de homens bem entendidos,
que no Porto vigiassem e tomassem o devido conhecimento daquelle estabelecimento, naõ só elles obstariam, e teriam evitado aquellas transaçoens, tam perniciosas á Naçaõ, e prejudiciaes
a seu augmento, mas até teriam j a a este tempo exacta e fiel informação das suas utilidades e desvantagens, para poderem
legislar a seu respeito nessa conformidade.
Porém Sr. Redactor, nada se tem feito; a planta produz o
mortífero veneno, quando pudera ministrar saudável nutrimento; talvez cuidarão em a destruir, ignorando suas utilidades; e
por naõ se saber, que bem applicadas dosis desse mesmo veveneno saõ salutifero remédio, em chronicas moléstias, com que
Portugal infelizmente labora.
Era meu intento, todas as vezes que a occasiaõ me permittisse, ir offerecendo as minas pobres ideas, sobre aquillo que
julgasse útil para melhoramento da nossa pátria, que tanto precisa de melhoramento, e por isso pretendia dizer alguma cousaa
deste estabelecimento, que tanto cuidado tem motivado tanto
aos nacionaes como aos estrangeiros; porém como vejo baldados
meus desejos, seria inútil perder mais tempo, nem occupar
mais as suas paginas com assumpto de similhante natureza.
Fiz lembrar o melhoramento, que se precisa na cultura das
IaSs, objecto de tanta necessidade, que tem obtido o cuidado e
ciúme de todas as naçoens, e naõ se tem procurado os meios de
animar tam importante, útil e interessante ramo de industria.
Fiz ver a propriedade de se legislar, naõ só os 30 cento nos
lanificios Inglezes, porém ainda mais ; para obrar em conformidade com o espirito de reciprocidade do tractado; mostrando,
ao mesmo tempo, a maneira e exactidaõ, com que aqui estabelecem e arrecadam os direitos, mui differente do que se está
vendo no Reyno-Unido: e a nada se tem atteudido.
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Sim vejo, com admiração, que tm vez de se cobraremos
30 por rentoou mais, tem-se concertado, a pezar de nossa justiça, em continuar a receber os 15 por cento, na conformidade
do que o antigo Governo linha feito; e isto com a vergonha
de vermos naõ cumpridas as ordens do Soberano Congressso.
Ora isto, e outras cousas mais, faz persuadir, que o novo
Governo se vai inclinando aos mesmos prejuizos, á mesma rotina, aos mesmos abusos do systema antigo; e de naõ dar ouvidos senaõ aos de seu partido ; por mais sinceridade, desinteresse e razaõ quehaja, no que outros lembram a bem da pátria:
e por isso < que necessidade tem alguém de se cançar ? Resta
ver se se descuidam de exigir deste Governo a reducçaõ dos
direitos, que elle impoz ultimamente nas nossas IaSs, e se procuram para os uossos tabacos o mesmo favor, que aqui recebem
os Americanos.
A mesma inclinação se observou na escolha dos empregados
diplomáticos, sendo attendidos somente os seus apaniguados.
Vi uma carta de Lisboa, que dizia : " Saõ attendidos mui
particularmente aquelles, que mais provas dam de terem fetio
serviços á pátria,nestes últimos tempos :" e accerescenta, " ao
que attende muito o Governo Executivo."
Se isto assim he icomo se naõ tem empregado alguns de
tantos, que se distinguiram no Brazil, e como o Sr Redactor
observa, no seu N.o passado ? Os Brazileiros distinguiram-se
tanto ou mais ainda, que os Europeos ; porque se oHerecêram
livre e de boamente a unir-se com Portugal ; que no meu modo
de pensar, segundo as circumstancias, he a maior fineza, e a
acçaõ mais linda, que se podia delles esperar.
Portugal devia reconhecer isto, porém naõ: vemos que nao
saõ sensíveis em empregar senaõ os de certa facçaõ, segundo
o custume do antigo systema. Se os Brazileiros vissem, que
se empregavam homens de merecimento, cuidadosos dos interesses da Naçaõ em geral, e dos seus, naõ lhes importaria a
elles nem anos, que se empregassem Brazileiros, Portuguezes
ouEstiangeiros; porém sentirão como nós de se empregarem
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pessoas indifferentes, sem os conhecimentos ou requisitos necessários, para os lugares, que devem occupar.
Conhecendo o sábio Redactor do Portuguez o muito, que se
tem fallado dos novos empregados diplomáticos, diz no seu ultimo N.° *' q u e esperemos pelos fructos, devemos entaõ conhecer
os seus merecimentos." Respondo: podemos nós de uma arvore indifferente, ou má, esperar bons fructos; ou podemos esperar fi ucto de uma arvore, que a experiência nos mostra ser
estéril? Se faliam desses novos empregados, he daquelles j a
conhecidos pelos seus fructos, donde naõ podemos esperaraquellas vantagens e conhecimentos, que se requerem na éra presente
*
Desta forma vemos continuar o systema antigo, como disse o
seu Conrespondente Brazileiro, procurando-se os empregos para
os homens, e naõ os homens paia os empregos : e se he verdade
o que se diz daquelle empregado
Restava-me agora mostrar os fructos, que S. Ex.a ja vai produzindo, na mesma rotina antiga r porém como esta ja vai sendo
demasiado longa, deixarei este objecto para outra occasiaõ.
Naõ será alheio notar aqui, aquelles que tanto se tem empenhado na prosperidade da Naçaõ, e outros á sua imitação ; os
quaes, com as vistas de favorecer a industria nacional se vestem
de çaragoça, como signal de seu patriotismo; e por isso aquella fazendasubio ao alto poeço de cinco mil reis. Isto de certo naõ
he inclinarem-se ao systema antigo: mas, Sr. Redactor, dá-se um
patriotismo mais mal entendido? mais infeliz ?
0 uso da çaragoça fomenta um artigo, que naõ tem rival no
estrangeiro, pois naõ he por elle introduzido : e enriquecendo o
fabricante desse artigo, deixam em esquecimento os nossos fabricantes de pano, que ha mais de cincoenta annos tam bem imitavam os Inglezes, que os vendiam às escondidas, como se In• Disculpe-nos o Sr.Patriota mutilar aqui a sua carta; porque a utilidaòe publica, ena6 respeitos particuleres, nos induz a supprimir os exemplos que aponta.
O R&BACTOR.
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glezes fossem ; mas por falta de meios, e por desprezo, naõ vemos este tam importante ramo de industria em estado de dispensar-nos do estrangeiro, como devíamos, no decurso de tanto tempo i e será por ventura máxima do novo systema continuar no
mesmo desprezo ? Espero que naõ 5 e somente attribuo isto a
um patriotismo mal dirigido ; ao menos este he o meu desejo e
único objecto de
seu muito venerador
O PATRIOTA.

Carta ao Redactor, sobre o Membro da Juncta de Governo da Bahia, Jozé Antônio Rodrignez
Vianna.
Snr. Redactor do Correio Braziliense !
Havendo lido no Periódico intitulado O Portuguez N.° 71. p.
411 debaixo do artigo Bahia uma tam grave quam mal fundada
accusaçaõ, contra o lllustrissimo Snr- Jozé Antônio Rodrigues
Vianna, Membro da Juncta Provisional do Governo daquella
Provincia, taxando-o de haver embarcado por sua conta uma partida de Pao Brazil, consignada á minha Casa, para se pagar
por suas maõs dos serviços, que tem feito á Pátria; julgo do
meu dever desmentir formalmente tam falsa asserçaõ, pois a verdade assim o exige ; e esta simplesmente consiste, em que o dicto
Pao foi carregado pelos Ditectores da Caixa dos Descontos, por
ordem da Juncta Provisória do Governo da Provincia da Bahia;
conforme se acha declarado nos conhecimentos ; e as instrucçoens, que os acompanhavam, determinavam a applicaçaõ do seu
producto, para compras de fornecimentos para o mesmo Governo, naõ tendo o lllustre Membro outra parte nesta transacçaõ,
mais do que dirigir a consignação, por pertencer á sua Repartição.
Quando o próprio accusador naõ pôde negar os merecimentos
daquelle lllustre Membro, nem ccnsural/o sem magoa, seria em
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mim indifferença imperdoável, e mesmo injustiça, o naõ publicar os factos, que levo referidos, que cabalmente desmentem a
iinputaçaõ. e confio da sua imparcialidade, que V. ni.ce haja de
inserir esta carta no primeiro N.° do seu Periódico, pelo que me
confessarei sempre
De V, m.ee
muito obrigado
e attento venerador.
C A E T A N O D I A S DOS S A N T O S .

Londres 13 de Fevereiro de 1822.

Carta ao Redactor,

sobre Jacyntho

José Dias de

Carva-

lho.
Londres 28 de Janeiro 1822.
Snr. Redactor do Correio Braziliense !
Li com suinmo desprazer, no Diário do Governo N.° 301, a representação de Jacyntho Jozé Dias de Carvalho, apresentada ás
Cortes pelo Deputado Bastos, na sessaõ 245. Encheo-me de
dissabor, vendo um homem tam insignificante, como he esse
Jacyntho, mettendo-se em matérias políticas, de que naõ entende, nem saõ da sua competência, meramente para assoprar o fogo
dadisseuçaõ entre Portugal e o Brazil; atiçando a discórdia, que
infelizmente he ja muito maior do que podem supprimir os esforços de muitos homens cordatos.
Mas pelo menos, Snr. Redactor, faça-me a justiça de publicar
esta carta; para que naõ cuidem no Brazil, que todos os Portuguezes Europeos saõ da laia desse Jacyntho ,• e para que se naõ
julgue, que os Portuguezes que vam ao Brazil saõ todos dessa
classe, que Ia chegam em ceroulas, e que tendo ali adquirido algum vintém, vem depois para a Europa insultai a terra, que lhes
deo de comer.
O pretexto da representação de Jacyntho éra apresentar ás
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Cortes um donativo de Jozé Maria da Cunha Guimaraens, negociante de Pernambuco, que o mandou por via desse Jacyntho.
Mas este em vez de contentar-se com pagar o dinheiro, que lhe
mandaram dar, metteo-se a fazer dissertaçoens sobre os negócios políticos de Pernambuco, do que nada podia saber, por que
os naõ presenciou; e naõ considerando seu ignorante attrevimento, que fallando de ouvida, seu testemunho nem tinha pezo,
nem devia ser admittido.
i Que connexaõ tinham com entregar o dinheiro, que naõ éra
seu, e que lhe mandaram pagar no Thesouro, as intromettidas
razoens desse estúpido, sobre as desordens de Pernambuco em
1817 ? E se essas desordens procederam dos desejos de liberdade i por que chama a esse partido infame ?
Quem vio esse Jacyntho aqui em Londres, estragando o plano
do club Portuguez, por naõ saber distinguir os pés da cabeceira
da meza, no primeiro jantar desse club : quem vio esse Jacyntho
sacrificar ao Embaixador de Portugal a independência desse club,
submettendo-o á approvaçaõ desnecessária desse Embaixador,
que entaõ estipulou condiçoens para permittir que Jacyntho jantasse com seus compatriotas em Londres uma vez no mez; quem
conhece todo o comportamento abjecto desse Jacyntho naõ pôde
admirar-se, que elle characterize de infame o partido de Pernambuco, que pugnava pela liberdade. Mas ao menos que declare
eu em alta voz, que nem todos os Portuguezes tem essa baixeza
de sentimentos.
A ingratidão de Jacyntho he tam negra, quanto seu comportamento he insensato. Jacyntho devia lembrar-se. que a Pernambuco deve o que tem ; e que portanto a gratidão pedia, que
fallasse de Pernambuco com veneração, em vez de o encher de
nomes oprobriosos ; e abocanhando indivíduos, que em educação, character, comportamento e bens, saõ na sua terra tam
superiores a Jacyntho, quanto o mais puro ouro diflere dos refugos de carvaõ.
Diz o Jacyntho, que foi grande o júbilo tanto dos Europeos,
como dos Indígenas habitantes de Pernambuco, com a chegada
ali das tropas de Portugal. Mente o Jacyntho nisto, como mente
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no resto desta representação ; o que se vê pelo empenho com que
as tropas Europeas foram despedidas de Pernambuco, logo que
cessou o Governo intolerável de Rego, aquém Jacyntho, como
vil satélite do Despotismo, prodigaliza mil louvores. Basta esta
amostra.
Tomar-lhe-hia, Senhor Redactor, demasiado tempo, se houvesse de seguir esse miserável pateta, em toda a sua representação, e a demais mal merecem refutaçaõ tam grosseiras tonterias,
tain desasizadas frioleiras, de um intromettido, que se mette
aonde naõ o chamam, u fallar de uma terra que so deveria beijar
para mostiar seu agradecimento, e de pessoas que conhecem a
impertinencia do grasnador. Mas contento-me com dizer, que
nem todos os Europeos entretem vis sentimentos de ingratidão,
para com a terra sua bemfeitora; e que por tanto espero, só
pelo amor da razaõ, e da justiça, que esta minha declaração desmanche os máos effeitos das infames diatribes de tam desprezaveis, homens; e que succeda o que succeder, daqui em diante
saibam os Brazileiros, que se deve fazer muita distincçaõ entre
um endiabrado intriguista, e um honrado cidadão, que poderá
pugnar como deve pelos interesses de sua pátria, mas nunca calumniar os outros, para semear discórdias, e figurar assim em
publico.
Sou, &c.
UM P O R T U G U E Z E U R O P E O .

Senhor Redactor do Correio Braziliense.
Como accionista da Companhia Geral do Alto Douro tive a
mais viva sensação quando li a Carta assignada *« O P A T R I O T A " publicada no Correio Braziliense N°. 164, em que o seu
author atribue a decadência do Cambio em Londres sobre o
Rio-de-Janeiro aos Agentes da dieta Companhia, por negocearem
as suas Letras nesta Praça. Porem depois de um pequeno
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exame vi a fallaciadas provas com que, " O Patriota," queria
censurar os dictos Agentes, e a malícia calumniadora com que
elle se atreveo a invadir o sagrado domicilio do Cidadão íngerindo-se nos seus negócios ; porque a Companhia, por via dos
seus Agentes na Praça de Londres, apenas he um particular.
A idèa de que a Companhia pôde ter em Londres um poder absoluto sobre os Câmbios he tam ridícula, que naõ merece empregar-se muito trabalho na sua refutaçaõ ; pois que como pode
ella com as suas operaçoens nesta Praça, comparativamente
limitadas, evitar ou estorvar os immensos saques, que se fazem
nélla sobre a do Rio de Janeiro pelo importe avultadissimo de
manufacturas Inglezas, e effeitos de vários Paizes da Europa,
que vaõ para aquelle porto, e outros da America Meridional,
cujas transacçoens a maior parte se fazem pelo Rio de Janeiro ?
Os commerciantes que lerem esta minha reflexão haõ de conhecer toda a força delia. Diz mais o "Patriota" que o forçarem
os Agentes da Companhia o seu Papel na Praça foi a causa
do Cambio baixar a 39d. Fiz sobre isto minhas averiguaçoens,
e achei que a asserçaõ do "Patriota" he falsa ; por quanto o ultimo saque que os Agentes fizeraõ sobre o Rio da Janeiro antes
do Cambio chegar a 39 foi em Outubro ao Cambio de 47. Logo
como foraõ elles a causa da queda do Cambio, que o mesmo
" Patriota" confessa fora progressiva, e que principalmente
aconteceo no mez de Novembro, ate meado de Dezembro?
Também soube que elles nunca sacaram a 39. Qual he pois
o objecto que o - Patrota" tem em vista ? Intriga, he a mais
obvia couclusaõ.
Os Commerciantes desta Praça tanto Portuguezes como
Nacionaes, conhecem muito bem as circumstancias do Commercio entre a Inglaterra e o Brazil, para se persuadirem do que
d,z o '« Patriota" porem como a Carta delle no Correio Braziliense correrá o Mundo, e irá ter as maõs de pessoas, que
desconheçaò o dicto Commercio, direi em poucas palavras (e
desafio que alguém as possa justamente contradizer) que a rápida baixa do Cambio foi causada pelo descrédito do Banco
do Rio-de-Janeiro; pela falta de numerário; e depreciação
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da moeda naquella Praça, onde quasi que exclusivamente giraõ
os bilhetes do dicto Banco ; o receio de uma próxima revolução
política naquella cidade ; e bem fundado como se colhe da proclamaçaõ de S. A. R. o Principe Real, que reconhece a existência
ali de um partido inquieto ; e a desgraça em que nos mercados
Europeos se acham os gêneros coloniaes, havendo-se recentemente perdido cerca de 50 por cento em assucares do Brazil vendidos no Baltico. Essas causas notórias, e outras que omitto por
brevidade,he que motivaram, e motivam ainda o prejuízo no Cambio. Os agentes da companhia em Londres naõ dominam os
destinos, nem podem suster taes desastres ; pois que haverá
sempre numero de banqueiros, e commerciantes, que saquem
sobre o Rio-de-Janeiro, e que se sujeitam ás circumstancias dos
tempos. Se um negociante, que quer realizar seus fundos, esperasse que o Cambio viesse ao par, até que tempo estaria elle em
expectaçaõ.
Passarei agora ao ponto mais conspicuo da tal carta do " Patriota." Que lucros excessivos echimericos naõ da elle a Rothschild ! Diz elle que Rothschild podia comprar no Rio-de-Janeiro peças de reis 6.400 pelo seu valor nominal; ignora " o Patriota" por ventura, que o ouro ao momento a qne alludimos tinha um prêmio de 33 por cento no Rio-de-Janeiro? Naõ sabe
elle que as dietas peças, assim como as moedas de reis 4.000
saõ ali rarissimas, e detorioradas ? Naõ sabe elle também que
no Brazil correm os pezos duros cunhados de novo por reis 960,
o que he 20 por cento addicional do valor ideal ? Ignora que a
prata e mesmo cobre tinham um prêmio no Rio-de-Janeiro? Se
elle sabia estes particulares, e fez o calculo em questão, prova a
sua ma fé; e se os ignorava, para que fallou em assumpto alem
do seu conhecimento ? Sim, como diz " o Patriota" isto de
Câmbios he um jogo. Mas he um jogo susceptível de muitas, e
complicadas combinaçoens sujeito as vicissitudes políticas, e
commerciaes, dependente dos erros ou sabedoria dos Governos, e
n'uma palavra he um jogo de que naõ está nas maõs dos indivíduos o darem-se as cartas. Oxalá que o negociante pudesse ser
o arbitro dos Câmbios; porque nesse caso nunca elle sacaria
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trás com desavantagem, o que, quando lhe succede he sempre,
como se pode bem suppor, muito contra sua vontade.
Acabarei para naõ ser mais prolixo, posto que muito mais poderia dizer sobre a matéria, com observar, que o negociante nas
suas operaçoens mercantis procura os seus interesses da melhor
forma que pode; e que aos Governos he que pertence o vigiar
sobre as finanças, e outros objectos da administração publica.
O Patriota meteo-se na seara alheia: he isto Patriotismo?
Sou
De V. m. c e
attento venerador
U M PORTUENSE.

Londres 2 de Fevereiro 1822.

Carta ao Redactor

sobre o Padre

Amaro.

Sr. Redactor do Correio Braziliense !
Foi o rabiscador do Padre Amaro prezo por dividas, e examinado publicamente no respectivo tribunal em Londres, debaixo
de juramento, segundo a ley, a fim de se averiguar se tinha com
que pagar as dividas por que fora prezo, e ser solto se naõ possuísse com que satisfazer a seus credores.
Naõ me dirigo a V. m.ce sobre este negocio, por que ache
culpa em ninguém ser pobre, antes me condoo da pobreza, se o
indivíduo contrahe dividas, para cousas necessárias, tendo meios
ou esperanças prováveis de as pagar ; por que sem ter esses meios ou esperanças, as dividas, que contrahe, chamam-se calotes,
e o que as contrahio caloteiro ou estafador.
Naõ entro, pois, na natureza da divida, o que lhe rogo somente,
Sr. Redactor, he que se sirva publicar o que o Padre Joaquim José
Ferreira de Freitas respondeo, debaixo de juramento, para que
os que o conhecem ém Portugal e na Ilha da Madeira, d'onde
he oriundo, vejam o credito que elle merece, quando escievem
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sua Sovélla, sem ser debaixo de juramento, e s e saiba quem lhe
fornece o dinheiro, para imprimir a Sovella
f
MEMENTO H O M O .

Londres 18 de Fevereiro 1822.
Tribunal

para
Devedores,
suas dividas.

que naõ tem com que
4 de Fevereiro.

pagar

Joaquim Jozé Ferreira de Freitas, morador que foi em N.° 46,
Leonard Street, Finsbury Square, que descrevendo-se a si mesmo, disse que era um Author, e vinha para requerer ser solto, em
virtude do Acto dos Devedores insolventes. Foi examinado por
Mr. George Heath, Advogado de Mr. Lawrence Thompson, que
éra o credor que se oppunha á sua soltura. O exame foi por
meio de um interprete.
i Entendes a língua Ingleza ? Um pouco ?—<• Podes fallalla
toleravelmente bem ? Sim.—{ Ha quanto tempo estás nesta terra ? Cerca de três annos.—i Passastes ja mais por outro nome
que naõ fosse o de Joaquim Jozé Ferreira de Freitas ? Naõ.—
I Sois do estado ou persuasão ecclesiastica ? Fui educado como
tal.—< Recebestes jamais ordens ? Fui educado para padre, porém nunca segui a profissão.—; Recebestes jamais ordens Recebi ordens menores, e sai da Madeira; porque naõ desejava receber outras ordens.—< Naõ he necessário para receber ordens
ter uma propriedade a que se chama patrimônio, antes que se
tomem as ordens ? Sim.—; Que he feito dessa propriedade do patrimônio? Naõ sei.—«Quando um padre recebe ordens, naõ
presta um juramento de que tem certa propriedade de patrimônio? Naõ.—i De quem éra essa propriedade ? De meu padri-

f Omittimos o resto, porque para se dar a conhecer o character do
Sovella naõ he preciso fallar nas pessoas, que o fomentam: dellas se
deverá dizer o que lhes competir em auto separado. Assim o decidiria
qualquer jii d„ Vintena.
O REDACTOR.

VOL XXVIII. 165.
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nho.—(Como se chamava elle? Naõ sei.—jAuda cá, dize o
seu nome ? Gomez. Eu tive algumas noticias delle haverá um
anno.—j, Onde vive elle ? Na Madeira.— t O que he elle? Um
ecclesiastico.—^Passastes jamais outra vez o teu patrimônio
para elle, saindo da Madeira, e naõ tornando a saber delle ? Naõ
entendo.—jQuereras dizer, que nunca ti vestes tal patrimônio na
Madeira? Sim,—i,He vivo teu pay? He proprietário de terras.—i Na Madeira ? Sim. Eu fui proscripto por causa de meus
princípios politicos.— Tens feito algumas indagaçoens a cerca
das terras ? Naõ.— L Quando fostes a Paris ? No anno de 1800.
—4Naõ tinhas ali uma loja de livreiro? Sim.—jQuando foi
que cazastes ? Eu nunca me cazei.—4 Naõ conheces um Coronel Freire? Sim.—1 Naõ Ibe puzestes uma demanda ? Briguei
com elle.— t Naõ lhe puzestes uma demanda por adultério? Naõ.
—IHa quanto tempo estás na Inglaterra? Ha dous annos e
meio.—i Naõ conduzias uma obra Portugueza chamada " Padre
Amaro"? Sim.—1 Uma obra política? Sim : he em defeza de
constituiçoens, e dos direitos dos reys.—1 Naõ recebestes uma
somma de300 libras? Tenho somente recebido o producto da
venda: naõ tenho salário.—^Mr. Thompson imprimia para ti o
** Padre Amaro" ? Sim.— c Que he feito desse Magazine ? Vai
continuando.—1 Quando se publicou o ultimo numero? Em Janeiro.—j,Tens feito as tuas contas ? Naõ se publica por minha
conta.—1 Quem o continua? Naõ sei.—4 Quando deixou a
obra de ser tua? Depois do numero 14. Dei-a a um amigo.
Naõ sei o seu nome.—1 Quero saber se largastes a obra, quando
Mr. Thompson deixou de a imprimir ? Sim : depois que elle
deixou de a imprimir.— L Quem he agora o Impressor ? Mr.
Taylor.—< Mr. Taylor naõ he vosso credor pela impressão?
Naõ.—i Como tem elle sido pago? Pelas pequenas subscripçoens, e outras sommas, que tenho recebido.—j, Entaõ continuas a receber? Por administração.—1 Deves algum diDheiro
a um Mr. Carvalho—1 Recebi delle um presente de 15 libras,
como dádiva, naõ como divida, para o fim de pagar a Mr. Thompson.
Aqui fechou Mr. Heath e exame, e dirigindo-se ao tribunal

Conrespundencia.

217

observou, que o único ponto real éra o valor da obra, e saber
se se tinha passado aos administradores do devedor.
Mr. Pollock, advogado do devedor disse, que o seu cliente
naõ éra obrigado a publicar ensaios, podia deixar de o fazer,
sem dizer qual éra o seu interesse. Contendeo, que naõ
havia (copy-right) privilegio exclusivo de imprimir a obra.
O Commissario, Harris, observou, que naõ podia haver
copy-right, para o que nunca se tinha publicado.
O Commissario em Chefe disse, entre o devedor em sua
skedule a lista de effeitos, todo o interesse que tem se algum tem
na obra intitulada " Padre Amaro" e faça a escolha de Administradores, n'um ajunctamento geral dos credores.
Foi solto o devedor, a divida de Mr. Thompson era de 30
libras e custas.
Naõ se continha mais no relatório, que aqui bem e fielmente
copiei de Gazeta Times de 13 de Fevereiro.

CORREIO BRAZILIENSE
DE

MARÇO
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Na quarta parte nova os campos ára ;
E se mais mundo houvera lâ chegara.
CAMOEN8,

C.VII.el4
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REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES.

Ley para regular provisoriamente as Administraçoens
Publicas nas Ilhas des Açores.
D. Joaõ por Graça de Deus, e pela Constituição da
Monarchia, Rey do Reyno Unido, &c.
As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes da
Naçaõ Portugueza, attendendo á necessidade de regular
as administraçoens publicas nas ilhas dos Açores, por uma
forma adequada â sua situação geographica e ãs presentes circumstancias, decretam provisoriamente o seguinte:
1. Ficam extinetas nas ilhas dos Açores a Capitania
Ge
ral, a Juncta do Governo estabelecida na Cidade de AnVOL. XXVIII. N.° 166.
FF
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gra, e os mais Governos interinos, creados nas outras
ilhas, por occasiaõ da sua adherencia ao systema constitucional; a Juncta do Desembargo do Paço, a Juncta Criminal, a do Melhoramento da agricultura, e a da Fazenda, com todos os seus empregos e dependências.
2. As ilhas dos Açores ficam divididas em três comarcas, a saber : uma composta das ilhas de S. Miguel e de
Sancta Mana, cuja capital será Ponta-Delgada : outra das
ilhas Terceira, Graciosa, e S Jorje, cuja capital será a cidade de Angra: e outra das ilhas do Fayal, Pico, Flores
e Corvo, cuja capital será a villa da Horta. Estas três
comarcas seraõ independentes entre si, e immediatamente
sujeitas ao Governo de Portugal, do mesmo modo que as
comarcas deste Reyno.
3. A disposição do artigo antecedente em nada altera o
que nas referidas ilhas he relativo ás repartiçoens ecclesi4. Em cada uma das comarcas das ilhas dos Açores
haverá um Corregedor, o qual será simultaneamente Provedor, Contador da Fazenda, e Superintendente das Alfândegas^ de todos os tributos e réditos públicos da Comarca. Fica portanto extincto o lugar de Provedor, que
ha na cidade de Angra.
5. Os tributos e quaesquer rendas publicas serão cobrados do mesmo modo que nas comarcas de Portugal, e
todo o seu producto será arrecadado na alfândega da cabeça de comarca, cujo recebedor será também o Thesoureiro, debaixo da mesma fiança e responsabilidade, com
que recebe os direitos da alfândega, e nada poderá dispender sem mandado do respectivo Corregedor.
6 Os Corregedores nada dispenderaõ sem ordem geral
ou particular do Presidente do Thesouro Nacional,aonde
daraõ contas da sua administração, o donde somente receberão ordens, no que tocar a Fazenda publica.
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7. O Governo determinará a quantia total, que os corregedores poderão empregar em despezas miúdas com audiência e approvaçaõ da respectiva Câmara, sem dependência de ordem especial do Thesouro.
8. Dentre os officiaes da Contadoria daextincta Juncta
da Fazenda escolherá cada um dos Corregedores dous
para a escripturaçaõ e expediente das arrecadaçoens de
Fazenda,que lhe ficam incumbidas, e os mais, se os houver, viraõ trabalhar no Thesouro publico.
9. Os livros e contas da extincta Juncta da Fazenda seraõ transmittido8 ao Thesouro publico, donde, depois de
examinados, seraõ remettidos aos Corregedores, aquelles,
que pertencerem ás suas respectivas Comarcas.
10. Em cada uma das cabeças de comarca haverá um
Commandante militar, o qual será official de primeira linha, até a patente de Coronel inclusivamente, e vencerá,
além do seu competente soldo, somente a gratificação mensal de 50.000 reis.
11. Poderá nomear-se para qualquer das outras ilhas,
quando se julgar necessário, um Commandante militar,
debaixo das ordens do Commandante militar da Comarca,
e esse poderá ser ou capitão de primeira linha, ou official
de milícias da maior patente, que ahi houver, ou mesmo
das extinetas ordenanças, sendo de maior graduação.
12. Os Commandantes militares naõ teraõ ingerência
alguma nos negócios civis ou políticos.
13. Conservar-se-haõ nas ilhas os actuaes corpos de milícias; e a tropa de linha, em quanto se naõ determina a
que deve conresponder a cada uma dellas, se reduzirá ao
mesmo pé em que ali estava no anno de 1807.
14. Os officiaes de tropa de linha, nas ilhas, vencerão o
mesmo soldo, que os officiaes do Exercito em Portugal;
e os soldados o mesmo paõ, soldo e fardamento, que vencem os de Portugal. Os soldados receberão o paõ a di-
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nheiro, e este, bem como o soldo, tanto de officiaes como
de soldados, será pago em moeda insulana, por seu valor
corrente nas ilhas.
15. O recrutamento para tropa de linha será feito em
cada uma das respectivas comarcas, sem que de uma se
possa recrutar para outra.
10'. Os Commandantes militares das comarcas proporão
ao Governo o plano da organização da tropa, com declaração da força e arma conveniente ao districto do seu
commando.
17. Os direitos de anchoragem, que recebiam os Governadores das Ilhas dos Açores, seraõ de hora em diante
cobrados para o Thesouro publico : o Ajudante do mar
continuará a receber os seus actuaes emolumentos.
18. Fica revogada qualquer legislação, na parte em que
se oppuzer ás disposiçoens do presente Decreto. Paço
das Cortes em 29 de Janeiro de 1822.
Por tanto mando, &c. Dada no Palácio de Queluz aos
2 dia6 do mez de Fevereiro de 1822.
E L R E Y , com guarda.
Felippe Ferreira d'Araujo e Castro.

Ley para se fechar a subscripçaõ do Banco de Lisboa aos
20 de Fevereiro, alterando a de sua creaçaõ.
D. Joaõ por graça de Deus e pela Constituição Rey,
&c.
As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes da
Naçaõ Portugueza, considerando que, supposto se nao
tenha prehencbido o numero de acçoens, determinado
pelo artigo 4.° do Decreto de 29 de Dezembro de 1821
para a abertura da Assemblea Geral do Banco de Lisboa,
com tudo, ja no breve decurso de20diassobeasubscnp-
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çaõ a uma quantia sufficiente para dar principio á maior
parte das operaçoens do Banco; e consultando as ponderosissimas vantagens, que resultam, tanto ao publico como
aos particulares, de promover e realizar quanto antes tam
importante estabelicimento, decretam o seguinte:
1. A subscripçaõ para o Banco de Lisboa será fechada no dia 20 do presente mez de Fevereiro; e nesse mesmo dia os Inspectores faraõ publica pela imprensa a copia fiel do livro, em que saõ lançadas as assignaturas,
occultando somente os nomes, moradas e occupaçoens
daquelles accionistas, que prescindindo do direito, que
possa competir-lhes, de fazer parte da Assemblea Geral,
ou da Direcçaõ do Banco, assim o requererem.
3. Para o 1.° de Março próximo futuro será convocada
a Assemblea Geral, a qual será composta dos cem maiores
accionistas, se o numero das acçoens naõ chegar a 5.000,
e seraõ oito os Directores do Banco por ella nomeados.
Em tudo o mais gozará o Bancode todas as prerogativas,
e poderá desempenhar todas as operaçoens, que lhe saõ
concedidas pelo Decreto da sua creaçaõ ate o artigo 23
inclusivamente.
3. Entre os accionistas. que tiverem assignado por um
igual numero de acçoens, seraõ preferidos para completar a Assemblea Geral, aquelles, que forem mais antigos
na ordem da subscripçaõ.
4. Constituída a Assemblea Geral, nomeará uma Commissaõ, para continuar a receberem separado a subscripçaõ das acçoens para o Banco, até o 1.° de Julho do corrente anno. Estas acçoens, porém, naõ seraõ encorporadas ás primeiras antes do referido dia, e sem que os novos subscriptores paguem ao Banco o interesse das quantias assignadas, á razaõ de 6 por cento ao anno, contado
desde 20 de Fevereiro ate o dia em que fizerem effectiva
o entrada.
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5. Se com a nova subscripçaõ, de que tracta o artigo
antecedente o total das acçoens exceder a 5.000, começara o Banco a desempenhar as operaçoens, que lhe saõ
prescriptas no artigo 24 e seguintes do Decreto de sua
creaçaõ.
6. Acontecendo, porém, que o total das acçoens naõ
exceda o numero de 5.000, as Cortes tomarão em consideração, depois do 1.° de Julho próximo futuro, qualquer
proposta de Banqueiros, ou Companhias de Capitalistas
Estrangeiros, que tenha por bazes: 1.° Subscrever um
numero de acçoens, que naõ seja inferior a 4.800. 2." Serlhes-ha concedida a nomeação de um director por cada
mil e duzentas acçoens, que subscrevem. Paço das Cortes em 1 de Fevereiro de 1822.
Por tanto mando, &c.

Palácio de Queluz em 2 de Fe-

vereiro de 1822.
EL REY.
Jozê Ignacio da Costa,

com guarda,

(
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LONDRES.

Consulado Geral

Portuguez.

29 Great Winchester Street,
7 de Março 1822.
Senhor!—Permitti-me que vos exponha, para informação dos Senhores de Lloyd, e todos os outros a quem
importe, que tendo ordens do meu Governo, para naõ
permittir que vaso algum destinado aos portos das províncias Portuguezas transatlânticas, tendo a bordo algum artigo de guerra denominado muniçoens navaes {naval stores) seja despachado neste consulado.
Outro sim, que se taes muniçoens chegarem aos dictos
portos, seraõ apprehendidas, e as partes interessadas
punidas com a maior severidade da ley, a menos que
produza uma licença do Governo Portugez, permittindo a importação de muniçoens de guerra ou navaes.
A N T H O S Y L O P E S DA C U N H A .

Mr. Joaõ Bennet Jun. de Lloyds.

Consulado Geral

Portuguez.

Great Winchester Street, 15 de Março 1822.
Senhor!—Sua Excellencia o Ministro Portuguez, me
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transmittio uma ordem relativa á exportação deste paiz
de productos Portuguezes em navios Britannicos ou
outros estrangeiros; pelo que, permitti-me que vos passe
uma copia da mesma, para informação dos Senhores de
Lloyd, e de todos os outros a quem importe. A seguinte he a ordem :—
" A ley de S. M. Fidelissima, que prohibe a importação de productos ou mercadorias Portuguezas em vasos
estrangeiros, seja de porto a porto nos Dominios Portuguezes, ou importadas em vasos estrangeiros de portos
estrangeiros, para serem reexportadas para os Portuguezes naõ tem ainda sido executada neste paiz; por
tanto he-vos ordenado que façais publico, que se naõ
concederão papeis consulares a nenhum vaso estrangeiro,
destinado a algum dos dictos portos Portuguezes, tendo
a bordo producto do crescimento Portuguez; e que se
naõ permittirá a entrada de taes productos em algum
dos portos dos Estados Portuguezes importados a bordo
de qualquer vaso estrangeiro. Debaixo da dieta denominação de Producto Portuguez se incluem igualmente
todas as fazendas da índia oriental, e mercadorias importadas de Macáo em vasos Portuguezes para os Dominios Portuguezes, aos quaes também se naõ permittiraõ daqui em diante papeis consulares nos portos deste
Reyno Unido, nem entrada nos portos dos Estados Portuguezes. Tenho a honra de ser, Senhor, vosso mui
obediente criado.
[Assignado.J
A N T H O N Y L O P E S DA CUNHA.
Joaõ Bennet, Esc. Secretario doCommitté de Lloyd.
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LITERATURA E SCIENCIAS.

MOVA» PTJBI.ICAÇOENS EM

INGLATERRA.

Adamsonys Life ofCamoens, 2 vol. 8T0. Memórias da
vida e escriptos de Luiz de Camoens. Com cinco retratos e varias estampas. Por Joaõ Adamson, Esc. Sócio da Sociedade das Artes de Londres, Edinburg, e
Newcastle, e membro da Academia Real de Lisboa.

Bentham'* Letters to Count Toreno, preço be. Cartas
ao Conde Toreno, sobre o proposto Código Penal, entregue as Cortes Hespanholas pela Commissaõ de Legislalaçaõ, em 23 de Abril de 1821. Escriptas, a desejo do
mesmo Conde, por Jeremias Bentham, Esc.

An Explanation of the Depreciation of Bank Notes:
preço 3J. Explicação da depreciação das notas de
Banco. Impresso por Hatchard and Son, Londres.

Nolans Harmonical Grammar- 2 vol. preço 1/. 5#.
Grammatica Harmônica das Principaes línguas antigas e
modernas. Pelo Reverendo F. Nolan-
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Nesta obra se tracta das línguas Latina, Grega, Hebraica, Caldaica, Syriaca, Samaritana; Franceza, Italiana,
Hespanhola, Portugueza, Alemaã, e Grega moderna, com
plano uniforme, e analizes sobre novo e simples principio;
dam-se regras breves e comprehensiveis, para obter uma
justa pronunciaçaõ, determinar o gênero, e formar as inflexoens dos nomes e verbos; com a syntaxe e prosódia
plenamente exemplificada; e um vocabulário clássico das
palavras mais usuaes e necessárias.

PORTUGAL.

Saio â lux: Notas do Dr. Vicente Jozé Ferreira Car»
dozo da Costa, ao accordaõ proferido no Juizo das Capeilas da Coroa, na Casa da Supplicaçaõ de Lisboa, aos 29
de Abril de 1820, na Causa intentada pelos Senhores Procuradores Regios, o Dr. Antônio Jozé Guiaõ, como Procurador da Fazenda, e o Dr. Lucas da Silva de Azeredo
Couttinho, como Ajudante ao Procurador da Coroa, contra o Coronel Nicolao Maria Rapozo, da Ilha de S. Miguel.
Preço 300 reis.

Elogio Fúnebre, em memória dos doze Portuguezes beneméritos da Patrin, que em 18 de Outubro de 1817 soffrérarn martyrio por causa da liberdade e independência
nacional. Preço 120 reis.

Defeza das ordens Religiosas, da Justiça, dos Militares,
dos Ecclesiasticos, &c. contra as memórias para as Cortes
Lusitanas. Preço 120 reis.
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Parecer sobre as finanças de Portugal: o plano talvez
único que com justiça, equidade, e dignidade nacional se
possa adoptar para liquidar a dividida publica á satisfacçaõ dos credores da Naçaõ e de todos os Portuguezes honrados. Por J. B.

Cathecismo Militar, sobre os deveres dos officiaes commandantes dos pelotoens, e dos sargentos cerrafilas dos
mesmos, e dos officiaes e officiaes inferiores da fileira supranumerana, nos movimentos eevoluçoens do Exercito.
Preço 240 reis.

Memória sobre os principaes impedimentos, que embaraçam os progressos da agricultura e industria, e meios
de os evitar, os quaes discordam dos Cap. 1.° e 2.* do titulo 6.° do Projecto da Constituição.

Jornal da Expedição do General Mina ao México.
(Continuado de p. 134.)
A estrada passava por varias planícies grandes, que subiam gradualmente em altura, e eram limitadas pelosCerros; e detraz de um destes se tinham os Realistas de novo
ajunctado, depois da ultima caçada ; e a pequena distancia do lugar, por onde as tropas passaram, mas naõ se
aventuraram a mostrar-se.
Depois de três dias de quasi incessante marcha, chegou
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a Divisão â Fazenda de Pitillas, cerca das 8 horas da tarde, aos 15 de Junho.
O General foi informado de que o coronel A rrninanestavaa poucas léguas da Divisão, marchando por outra estrada pela esquerda, porém a necessidade o obrigou a fazer halto na Fazenda, porque o paiz, que as tropas tinham
ultimamente passado, éra tam estéril, que nem a gente
nem os cavallos tinham tido que comer por 48 horas, e
naõ podiam marchar adiante sem tomar alguma refeição.
A fadiga da ultima marcha, sendo ainda maior que a
fome, as tropas foram dcscançar, logo que se postaram
as sentinellas. e os dragoens tiveram ordem de patrulhar
pelos caminhos, por onde o inimigo se podia approximar,
a fim de acautellar alguma surpreza.
Muitas das grandes Fazendas no MexicO pertencem a
corporaçoens religiosas, e esta de Piotillas he uma dellas,
e pertence aos frades de Sancto Agostinho. Está situada
no lado occideuta! de uma grande planície, de quasi cinco
léguas de extençaõ, e lhe passa pelo meio a estrada principal, que vem da costa para as provincias internas de S.
Luiz de Potosi.
Como a maior parte das Fazendas grandes se assimeIham a uma aldea, mais do que a uma herdade de particulares, a sua forma he quadrangular, e a casa do dono he
ura edifício de pedra e cal, occupando um lado do quadrado, e os outros contém os necessários armazéns, abegoanas, &c. Ao redor destas estaõ as casas dos camponezes
addidos à Fazenda, formando varias pequenas ruas, e no
meio do quadrado um grande tanque de pedra, que se enche durante as chuvas, e supre água para a gente egado,
Toda a gente tinha saldo daqui, excepto algumas mulheres velhas, que ficaram na casa do dono: mas isto pouco importava ás tropas, porque havia abundância de porcos, aves, e milho, que promettia um bom almoço.
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Pelas 8 horas da manhaã do dia décimo sexto, descubiiram as patrulhas os Realistas, que vinham pela estrada
grande na planície, direitos â Fazenda, tocou-se á chamada, e fizéram-se as disposiçoens necessárias para os receber.
O General, com o corpo principal da Divisão, postouse n*uma pequena elevação na esquerda, deixando um
destacamento de 10 dragoens, commandadog pelo Major
Mellifrere. para proteger a Fazenda.
Formaram-se as tropas da Divisão em ângulos rectos
com a estrada principal, que vai para S. Luiz de Potosi,
e cruza o monte naquelle lugar. A posicaõ éra mui própria para operaçoens defensivas, e commandava extensa
vista da planície.
Dentro em poucos minutos, uma partida de cavallaria
inimiga, que se julgou ser de 400homens, avançou por entre os arbustos de mosquito, de que a planície estava cuberta, mas percebendo as tropas da Divisão fez halto, quasi na distancia de duas milhas.
O resultado da escaramuça cora a cavallaria do inimigo
no Vale dei Maiz, tinha produzido tal gráo de desprezo
entre as tropas da Divisão, para com aquella espécie de
força, que promptamente se abraçou a proposta do Geral, para atacar immediatamente, e trabalhar por dispersar o inimigo, antes que a infanteria viesse era seu auxilio.
O destacamento escolhido para este serviço, éra composto da Guarda de Honra, e parte do 1.» Regimento de
Linha, por todos 104 homens de infanteria, commandados pelo Coronel Young, e 40 ou 50 dragoens do paiz e
caça lores, commandados pelos capitaení Mauro e Goni.
O Tenente Wolf, com uma pequena partida de atiradores, teve ordem para avançar a cuberto das arvores e
arbustos, e reconhecer a posição do inimigo, e provocar o
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combate; o General seguio de perto à frente do resto do
destacamento.
Os atiradores avançaram rapidamente por entre as arvores, e chegaram perto do inimigo sem serem descubertos e perceberam que toda a sua cavallaria tinha vindo
adiante, e montava a mais de SOO homens, formados em
linha, para a direita da estrada, provavelmente esperando
a chegada da infanteria, para atacar a Divisão no monte.
Três officiaes de graduação estavam conversando um
pouco na frente da linha do inimigo, e foram observados
por um official dos atiradores, natural de Kentuky ; marcou a pessoa,que suppoz serochefe, ede um tirod'espingarda o lançou por terra morto. Os Realistas, vendo a
sorte deste official immediatamente começaram a retirada.
Descubrindo o destacamento começaram a fazer pezado fogo, que pela grande distancia naõ fez execução, e
por isso se naõ fez caso delle. A infanteria do Destacamento continuou a avançar por mais de duas horas, sem
poder conseguir dar batalha, porque o inimigo parecia
solicito de a evitar.
O General, percebendo que a cavallaria do inimigo se
negava a vir às maõs, até que lhe chegasse a infanteria em
seu auxilio, resolveo retirar-se para o corpo principal, no
monte, e dali para a Fazenda, a fim de refrescar os soldados, que ainda naõ tinham almoçado, e estavam mui cançados pelo calor do tempo na planície.
Nenhum indivíduo do Destacamento ficou morto ou
ferido, ainda que a cavallaria inimiga conservasse pezado
fogo pela maior parte da manhaã, sempre que se attreveo
a chegar assas perto; os dragoens e escaramuçadores mataram alguns poucos Realistas.
O Capitão Burke com uma pequena partida de infanteria, teve ordem de conservar o inimigo em respeito, e eu-
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brira retaguarda do Destacamento, que immediatamente
começou a retirada.
Naõ tinha retrogradado 200 passos, quando os tambores
e trombetas annunciaram a chegada da infanteria inimiga,
e que estavam carregando a retaguarda, o que se confirmou logo por uma descarga de mosquetaria deambasas
partes.
Retirar-se sem pelejar era impracticavel, a cavallaria
do inimigo voltou o flanco esquerdo do Destacamento, e
interceptou a sua retirada para o corpo principal da Divisão, que ainda occupava e sua antiga posição no monte,
à esquerda da Fazenda, mais de uma légua distante. As
tropas do Destacamento immediatamente se formaram
em linha, fizeram uma conversão, e avançaram em boa
ordem, em com intrepidez, sobre a infanteria inimiga.
Os Realistas approximâram-se vagarosamente a cubeTto
das arvores, e arbustos, que inteiramente os escondiam,
d'onde abriram tremendo fogo de mosqueteria, contra o
Destacamento, e que se fosse bem dirigido o teria annihilado em poucos momentos.
O coronel Young, percebendo que a sua gente começava a descair, ordenou á infanteria do Destacamento, que
fizesse fogo, ainda que só se podia conjecturar aonde estava o inimigo. O General poz-se immediatamente á sua
frente, avançou com rapidez, para averiguar a posição do
inimigo, tornando os soldados a carregar as armas ao mesmo tempo qne avançavam.
Neste momento carregou toda a cavallaria Realista,
sobre a esquerda e retaguarda, em quanto a infantenasaindo dos seus escondrijos, appareceo em numero considerável, na direita e na frente, conservando vivo fogo, contra uma pequena partida de infanteria, pertencente ao
Destacamento, que ficou completamente rodeado.
Era critica aconjuncturn, e todos viram que ja naõ ha-
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via que escolher, e cada qual se determinou para a victoria ou morte, que lhes estava presente. Sem se desanimarem pela disparidade do numero, nem pela sorte de seus
camaradas, que continuaram a cair em torno de si, todos
se resolveram a vender caras suas vidas.
Chegando á distancia de 30 passos começou um fogo
destruidor de toda a linha, contra o centro da infanteria
inimiga. A mosqueteria carregou com bala e chumbo
grosso, o que produzio instantâneo desmaio nas fileiras
inimigas, e continuando este mortífero fogo, e gritando
vivas se carregou com a bayoneta a cuberto do fumo, e
toda a infanteria Hespanhola de 600 homens foi cheia de
terror pânico : os soldados dispersàram-se pela planície,
e correram a salvar as vidas em todas as direcçoens. Para
facilitar a sua fugida muitos largaram as armas, outros
despiram os uniformes e largaram os capacetes, para naõ
serem conhecidos, esperando escapar-se parecendo paizanos.
A cavallaria, vendo dispersa a infanteria na direcçaõ opposta, deixando o Destacamento (reduzido ja a cousa de
cem homens somente) senhor do campo de batalha. T o dos os officiaes e muitos dos soldados dragoens e caçadores foram mortos ou feridos, em conseqüência estes corpos,
que eram todos recrutas novas, naõ perseguiram o inimigo mui longe: na verdade apenas éra possivel perseguira
infantaria, dispersa pela planieie em varias direcçoens, a
cuberto dos arbustos, impenetráveis em muitos lugares â
infanteria.
O General com a infanteria perseguio o inimigo por mais
de uma hora, e tomou uma peça d'artilheria (única que
Unham) com as muniçoens, mulas, &c. e muitos prisioneiros, todos os quaes, excepto os officiaes, generosamente
soltou.
VOL. XXVIU. N.« 16*.
eG
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Estando os soldados do Destacamento muito cançados,
naõ seguio o inimigo por mais tempo, e ordenou que os
feridos, tanto da Divisão como Realistas, fossem conduzidos á Fazenda, para onde se retiraram os que sobreviveram do Destacamento.
O official Hespanhol, que foi morto no principioda acçaõ, se suppoz, pelos papeis, que se lhe acharam naalgibeira, que éra o coronel Ruffles, e entre os papeisse achou
um mappa das forças do coronel Armifían.
Consistia em dous regimentos de infanteria Hespanhola
(da Estremadura e outro nome, que naõ lembra) da força
de 600 homens, e 880 de cavallaria do paiz, por todos
1480 homens.
Alguns dos prisioneiros disseram, que no d ia precedente tinham sido reforçados (provavelmente pela Cavallaria
do Vale dei Maiz) e que as tropas derrotadas pela Divisão
excediam 2.000 homens.
A alegria das tropas da Divisão auxiliar, pelo resultado
da batalha, em que tinham derrotado os Realistas, coma
superioridade de 10 para 1 a seu favor, foi consideravelmente abatida, pela perda de quasi 50 de seus valentes camaradas, mortos e feridos na acçaõ. A Guarda de Honra
soffero o mais, perdendo metade de seu numero; o que
éra tanto mais sensível, quanto aquelle corpo éra composto inteiramente de officiaes. O inimigo perdeo mais
de 100 em mortos e feridos : os prisioneiros foram todos
soltos no campo de batalha, e por isso naõ foram contados ; e se as tropas da Divisão na Fazenda e no monte
se unissem durante a acçaõ, poucos da infanteria Hespanhola teriam escapado.
Mais de 100 armamentos apanharam os soldados no
campo de batalha, sem duvida muitos mais se deixaram
ficar escondidos nos matos, e levados pelos paizanos da
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vizinhança; que seguiam a tropa por curiosidade, ou para
poder saquear.*
O General naõ suppunha, que tam considerável força,
como o corpo de tropas commandadas pelo Coronel Armifian fosse tam completamente disperso, que lhe naõ
restasse numero sufficiente, que pudesse ajunctar, para incommodar a marcha da Divisão, se lhe desse tempo para
esse fim, e por isso resolveo proceder adiante sem demora.
Logo que as tropas satisfizeram a fome, com a comida,
que havia na Fazenda, deram-se ordens para preparar a
marcha na mesma uoite.
Os Hespanhoes feridos, com dous ou três da Divisão,
que naõ podiam marchar, foram deixados na Fazenda,
depois dos cirurgioens lhes haverem curado as feridas:
com um destes, um moço Americano, que éra Ajudante
de Campo do General, deixou uma carta, recommendan-

* O officio do Commandante Realista appareeeo na gazeta do
México, dando mui insincera, falsa e confusa conta da batalha de
Piotillas. Diz elle que alcançou e atacou toda a canalha do General Mina, que completamente derrotou e annihilou. Infelizmente a sua cavallaria fugio em desordem, e levou com sigo de
roldaõ a infanteria, o que o obrigou a retirar-se. Louva muito o
valor, que mostraram suas tropas, que tiveram a combater contra homens, resolvidos a morrer matando ; e pede um reforço de
400 de cavallo, para perseguir e derrotar completamente os homens ja annihilados. Finalmente pede desculpa pela brevidade
do officio, por falta de papel, esta he a única parte verdadeira da
historia, porque o valente coronel se retirou do campo de batalha
com tal pressa, que lhe esqueceo a bagagem. E com tudo pôde
acuar lugar para accumular considerável insulto aos seus conquistadores, e á Divisão. Os officaies Hespanhoes a este respeito se parecem ao fallador, que geralmente he mais insultante,
quanto mais apanha.
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do os seus feridos â humanidade do inimigo. Os prisioneiros e feridos Realistas tinham sido tractados pela Divisão com tal brandura, e compaixão, que éra de esperar,
que os poucos indivíduos, a quem a necessidade obrigara
a abandonar, experimentariam similhante tractamento.
A peça d'artilheria tomada ao inimigo, foi enterrada;
porque o General se naõ quiz carregar na marcha com ella,
e pela meia noite saio a Divisão da Fazenda de Piotillas.
Depois de subir um pequeno monte, sobre que a Divisão estivéra postada no dia antecedente, antes do combate,
seguio o caminho por uma grande planície seca, aonde o
paiz apresenta pouca variedade. Muitos da Divisão se
viram bem depressa a pé ; porque os seus cavalllos estavam desfalecidos pela fome e fadiga ; mas isto naõ impedio, que proseguisse a marcha com pouca interrupção até
a tarde seguinte, quando a Divisão chegou a uma pequena aldea.
Procurou-se algum gado, e se resolveo fazer halto por
aquella noite, que se passou sem haver novas do inimigo;
e pela manhaã tornou a continuar a marcha, pela mesma
planície do dia precedente.
Logo depois de sair da aldea faltou um soldado do 1.°
Regimento de Linha, e se julgou, que tinha achado com
que embebedar-se, e por isso se mandaram dous officiaes
atraz, para o trazerem, mas nenhum delles se tornou a
unir á Divisão». Pelas 4 horas da tarde chegou a Divisão juncto â povoaçaõ de Hedionda, aonde vieram a seu
encontro muitos dos habitantes, que receberam as tropas
* Soube-se ao depois, que, naõ sabendo o caminho que levava
a Divisão tomaram para guia um natural do paiz, o qual ou por
ignorância ou de propósito os couduzio a S. Luiz de Potosi, aonde
foram tomados prisioneiros.
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e as accompanharam para a praça, com gritos de " viva Ia
pátria."
Hedionda, ainda que naõ tam grande nem tam bem
edificada como Vale-del-Maiz, he uma villa soffrivelmente
populosa. Todas as casas por um lado da praça do mercado estaõ em ruínas; mas naõ se averiguou se isto he
effeito do tempo se da revolução.
Ainda que se suspeitou que a Divisão devia esta boa
recepção ao resultado da ultima batalha, com tudo foi
isto agradável, por será primeira villa, que tinha visitado
no México, aonde os habitantes se conservaram quietos
em suas casas. As loges continuaram abertas como de
ordinário, e naõ se abusou desta confiança, porque se impoz e se executou a maior ordem e disciplina.
As ideas da maior parte da gente parecia que nunca se
tinham extendido alem dos limites do seu paiz» provavelmente as tropas da Divisão foram os primeiros estrangeiros que tinham visto. Naõ podiam conceber o objecto
de sua chegada entre elles, e as mulheres principalmente
perguntavam cousas curiosas relativamente aos paizes dos
differentes indivíduos.
Os officiaes da Divisão, pela primeira vez, depois do
seu desembarque, ouviram alguns rumores do estado da
revolução, e da parte do paiz, que estava no poder dos
Independentes, porém isto tam imperfeitamente, que se
naõ podia entender.
O General foi ter á casa do Cura, que he homem superior, ao que parece, em instrucçaõ, a qualquer que se tinha
visto no paiz. Delle se soube a total dispersão das tropas
do Coronel Arinan, o que o livrou de todo o receio de
immediata perseguição.
A gente do lugar deo âs tropas tudo quanto estas pediam, sem querer receber paga. O General, temendo que
os soldados abusassem desta hospitalidade, bebendodema-
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siado, depois de suas privaçoens e fadiga, circumstancia
mais para temer do que um ataque, demorou-se ali pouco mais de uma hora somente, e deo ordem para marchar.
Desejevam muitos paizanos unir-se â Divisão, como
soldados, mas concebendo, que elles só serviriam para retardar a marcha, sem poder prestar beneficio immediato,
o General somente aceitou um numero sufficiente para
levar os feridos, que naõ podiam continuar a cavallo.
A Divisão saio de Hedionda pela tarde, e passou a noite
em um Rancho, cousa de 2 léguas adiante, aondeemvez
de boa comida, que esperavam, foram obrigados os soldados a ceardavianda ordinária, carne de vaca tostada.
A estrada continua por grandes planícies aonde as tropas experimentaram a usual privação; ao segundo dia
chegou a Divisão á Fazenda do Espirito Sancto, situada
n'uma extensa planície, ao pé d*um elevado cerro. Tendo provavelmente sido estabelecida depois do principio
da presente revolução, era tam bem adaptada para defensas como os castellos dos antigos chefes de partidários.
Era edificada de pedra, trazida do cerro vizinho, em forma de parallelo gramo, cercada por altos muros do mesmo
material, com aberturas para a artilheria a próprios intervallos, donde provavelmente se tinham tirado as peças, e
escondido quando chegou a Divisáõ. A principal entrada éra uma arcada feita no muro, e com grandes portoens. Todo o edifício consistia em quatro pateos quadrangulares, coram unicando-se uns com outros por similhantes
portas. O pateo de fora era grande e cercado de pequenas casas para os paizanos addidos á Fazenda, com um
telhado continuado: o segundo naõ éra tam grande; e parecia ser occupado por armazéns e abegoarias*: no tercei* 0 Proprietário de Fazendas he também vendelhao, e entre
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ro estavam as estrebarias, e o forno e cozinha, e outras
cousas necessárias a um grande estabelicimento: o quarto e ultimo consistia do alojamento do proprietário e sua
famíliaEste he ornado com muitas flores, e arbustos florescentes, entre outros a Cochinilha, cuberta com o insecto, que
tem tanto valor, e mostra que a Fazenda está além dos limites das Tierras Calientes.
Debaixo do arco do portaõ entre o pateo exterior e o
segundo ha um corpo de guarda regular; na verdade todo
o lugar parecia mais um forte, do que residência de um
particul ar.
A pouca distancia do lado opposto, ha um bello jardim,
cercado de um muro de pedra e cheio de grande variedade
de frutas Europeas e vegetaes, que vegetam luxuriosamente nas Tierras Frias, quando gozam do beneficio de um
clima temperado no veraõ, sem as neves do inverno.
As fraldas dos outeiros vizinhos, em sufficiente elevação, tem prezas consideráveis, que supprem água para o
uso dos habitantes, gado, e para as regas, e também para
moer dous ou três moinhos da Fazenda,
A quantidade de terra cercada he mui considerável, os
campos se extendem desde o pé do cerro até onde a vista
pôde alcançar de todos os lados. As cercas saõ feitas de
muro seco, a estrada passa por uma azinhaga por duas
destas cercas, quasi sette léguas deextençaõ. Pela quantidade de terra cercada, o producto desta Fazenda em
graõ deve ser mui grande, e sem duvida ha grandes manaoutros modos de exacçaõ e extorsão usa um meio mui eficaz,
9»ue he assegurar-se da freguezia dos paizanos, a quem paga
as soldadas em dinheiro de cobre, de seu próprio cunho (com o
valor de prata) que como naõ corre em outra parte lhe da occasiaô a fixar o preço que quer nas suas mercadorias.
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das de cavallos, gado e carneiros, mas estes tinham-se retirado antes de chegar a Divisão.
Todos os homens da paizanagem e soldados (que provavelmente eram também daquella classe) tinham abandonado a Fazenda, deixando ficar o mordomo e vários centos de mulheres; e pelo numero destas se conjecturou,
que toda a população chegaria a mil pessoas. Restava
porém ainda bastante carne de vaca e carneiro para uso
da Divisão, que o mordomo deo, com tudo o mais, dos
armazéns do proprietário, que pareciam estar bem recheados.
A meza do General e alguns dos principaes officiaes
foi preparada na casa do proprietário*. Em uma grande
cava havia alguns centos de barris de vinho e aguardente
de Hespanha, que sendo descubertos, foram fechados á
chave, e cuidadosamente escondidos, para prevenir os
mãos effeitos da embriaguez entre os soldados.
* A cozinha deste Senhor tinha 20 ou 30 cozinheiras, que faziam chocolate, e tudo o mais qne éra necessário, para todos os
officiaes. O proprietário (um Gallego) tinha levado com sigo
toda a sua baixella; esta circurostancia, e o ser natural de Galliza, que na Hespanha usualmente servem nos mais baixos empregos, deo ampla oceasiaõ aos officiaes Hespanhoes, para se
divertirem como mordomo dizendo-lhe chistes á custo de se»
amo.
(Continuar-se-ha.)
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CORTES GEBAES DE PORTUGAL.

294.* Sessaõ. 4 de Fevereiro.
Recebeo-se um officio do Ministro da Marinha, remettendo outro do Governador da provincia do Espirito
Sancto, datado de 23 de Outubro, em que participa, que
a20 de Septembro se concluíram as eleiçoens dos Deputados para Cortes naquella provincia, sendo nomeados o
Dr. Joaõ Fortunato Ramos dos Sanctos, Lenteem Coimbra; e para substituto o Bacharel Jozé Bernardino de Almeida.
Examinou-se o artigo 159 da Constituição, que estabelece um Tribunal, composto de Deputados das Cortes,
para conhecer dos delictos dos Deputados dellas. O Sr.
Ferreira da Silva, e em parte o &r.B. Carneiro, opiuáram
contra a existência deste Tribunal. Assim fadaram também os Snrs. Lino Couttinho, Barata e outros. O Sr. Castello Branco queria, que pelo menos se naõ pudessem
prender ou processar os Deputados, sem previa licença
das Cortes.
O Sr. Trigoso propoz a seguinte emenda, " que em
quanto às causas criminaes, as Cortes, sobre a conta dada
Vot. XXVII. N\ 166.
ii
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pelo Juiz da Pronuncia, antes de feita a prizaõ, decidirão
se se deve suspender o Deputado, que he arguido, ou se
elle deve continuar no exercício das suas funcçoens."
Regeitou-se portanto o artigo, e se approvou a emendado
Sr. Trigoso, para ser inserida no artigo 78.
Tomou o seu lugar o Deputado pela provincia da Paraíba, Francisco Xavier Monteiro França; naõ tendo ainda chegado os outros.
Discutio-se o artigo 160, que foi regeitado ; foi porém
approvado o art, 161, com algumas emendas verbaes.
O Sr. Ferreira da Silva fez uma indicação, para que se
mandassem soltar três crianças, prezas no Castello, vindas
do Pará, com a culpa de serem chefes de rebelliaõ naquella provincia Remetteo-se ao Governo.
A indicação do Sr. Lino, para que se soltassem sob fiança os prezos vindo da Bahia, ficou para discutir-se
quando a Commissaõ der o seu parecer sobre este negocio.
295,» Sessaõ.

5 de Fevereiro.

Apresentou-se o parecer da Commissaõ de Commercio
sobre os ordenados da Casa da Índia, e extincçaõ daschamadas Miúdas. Houve sobre isto grande debate, no decurso do qual disse o Sr. Franzini, que se naõ deviam extinguir as propinas chamadas Miúdas; porque importam
em 90 contos, de que o Thesouro muito precisa; e propunha, que em vez de as extinguir se applicassem a pagar
as dividas do Estado, e nomeadamente os fornecedores
do Exercito do Norte, que marchou sobre Lisboa, por
motivo da Regeneração. O Sr. Xavier Monteiro, tendo
fallado muito sobre a matéria, propoz, que se diga ao
Governo, q ue naõ prouva nenhum dos officios da Fazenda,
sejam de que natureza forem, sem primeiramente o participar às Cortes, concluindo com as seguintes expres-
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snens;" porque he bem claro, que se nós naõ fizermos as
reformas, o Poder Executivo nunca as fará."
Depois disto se approvou uma emenda do Sr. Trigoso,
para que se pagassem os ordenadoa aos empregado na Casa
da índia, pelos depósitos que havia das Miúdas.
O resto da sessaõ se passou em ouvir outros pareceres
de Commissoens, sobre vários assuinptos.
296a. Sessaõ.

7 de Fevereiro.

Segundo a ordem do dia se discutio o projecto de reforma da Companhia dos vinhos do Alto Douro.
O Sr. B. Carneiro fez uma indicação para que se peçam
ao Governo os títulos, pelos quaes se fez a mercê de Juiz
da Balança da Alfândega ao Desembargador Sarmento,
para que á sua vista o Soberano Congresso decida da sua
validade, suspendendo-se no entanto a execução da sobredicta mercê; mandou-se cumprir, assim como outra
indicação do mesmo Sr., para que se pergunte ao Governo
a razaõ porque se concedeo a Joaõ Manuel de Vilhena,
e a seu irmaõ, a dispensa do lapso de tempo na Universidade, ja denegada pelas Cortes em idênticas circumstancias.
O Sr. Barata fez uma indicação para que se arrombem
todos os segredos das prizoens do Reyno Unido, e para
que se extingua o uso dos ferros, anginlios, &c. Ficou
para segunda leitura; assim como outra do mesmo Sr. para
que se faça observar a ley da liberdade da imprensa no
Reyno do Brazil.
A Commissaõ Diplomática fez o seu relatório, sobre
dous Hespanhoes, prezos ha muito tempo no Porto, e reclamados pelas authoridades Hespanholas.
Parecia á
Commissaõ, que, na conformidade dos tractados, deveri-
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am ser entregues. Desapprovou este parecer o Sr. Pinto
de Magalhaens, pelo argumento de que os antigos tractados se deviam supporabrogados pela guerra, e que depois
delle naõ foram restabelecidos. Foi esta opinião approvada
pelo Soberano Congresso; e que se puzessem os prezos
em liberdade, intimando-se-lhe», que saíssem do Reyno.

297.» Sessaõ.

8 de Fevereiro.

Segundo a ordem do dia se examinou o art. 162 da
Constituição, em que se estabelecem os juizes conciliadores. O Sr. Guerreiro admittia a doutrina, dizendo, que
estes juizes eram até conhecidos na Ordenação do Reyno
Liv. 3. tt. 2 ; mas naõ queria que isto tivesse lugar na
Constituição. O Sr. França seguio o mesmo, e o Sr. Pereira do Carmo, mostrando sua affeiçaõ pela» instituiçoens
antigas do paiz, que se podem combinar com o actual systema, expòz, que em 1441 os povos pediram estes Juizes
as Cortes, que se fizeram em Évora.
O Sr. F . Thomaz foi dcparecer contrario, a que houvessem esses juizes conciliadores, e que os julgava naõ só
inúteis masatéiuconstitucionaes: que recommendar conciliação entre as partes he próprio dos Bispos e Parrochos;
e se os contendentes quizêrem uma magistratura de sua
escolha a encontravam nos Árbitros, ja sanccionados na
ConstituiçãoDepois de algum debate, se admittio a doutrina do artigo nesta emenda. " Haverá juizes conciliatórios, nos casos e na forma, que a ley determinar.
O artigo 163 ficou supprimido, O artigo 164 foi substituído por uma emenda assim. " Todos os Magistrados
e Officiaes de Justiça seraõ responsáveis pelos abusos do
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poder, e erros commettidos no exercício dos seus officios."
O Sr. Pereira do Carmo lêo uma indicação, para que se
diga ao Governo, que se naõ prouvam officios públicos, de
qualquer natureza que sejam, sem que primeiro seja informado se elles saõ ou naõ de absoluta necessidade. Mandou-se cumprir.
Discutiram-se, depois, na hora daprolongaçaõ, alguns
artigos do projecto de reforma da Companhia do Alto
Douro: e começando a discutir-se o art. 22, observou o
Sr. Freire, que na salla senaõ achava um numero sufíiciente de Deputados para poderem votar, pelo que se levantou a sessaõ.
298». Sessaõ.

9 de Fevereiro.

Recebêram-se, entre outros, três officios, vindos do Riode-Janeiro, e enviados para aquella Corte pelo Tn. General Francisco de Borja Garçaõ Stockler, e dirigidos ao
Conde dos Arcos, expondo-lhe o seu comportamento, no
Governo das ilhas dos Açores, e os esforços, que fez, para
que ali se naõ proclamasse a Constituição; resolveo-se,
que estes papeis passassem ao Governo, a fim de se unirem
aos autos do processo do dicto ex-Governador.
A' Commissaõ de Ultramar se mandou um officio da
Juncta de Governo de Piauhi com um auto da sua installaçaõ, motivos, que a obrigaram aquelle passo, que espera seja approvado pelo Soberano Congresso, a quem (felicita. A Commissaõ dos Poderes passou a Acta da Juncta Eleitoral daquella provincia, na qual se transcrevem
os nomes dos Deputados para Coites, que foram eleitos.
Apresentou-se uma exposição, que ao Augusto Congresso dirige Antônio Gabriel Pessoa d A m o n m , da villa
da Covilhaã, em que participa, que entre os festejos, que
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se lizéram naquella villa,por occasiaõ do annrversariodo
dia 26 de Janeiro, um delles foi o estabelecer-se uma sociedade Patriótica e Literária Publica, <le que elle havia
sido nomeado Presidente, e que tinha por fim propagar o
systema Constitucional, e formar uma eschola, aonde se
aprenda a fallar em publico. Esta exposição deo motivo
a que alguns dos Snrs. Deputados faltassem sobre o objecto, sendo o Snr. Pinto de Magalhaens deopiniaõ, que taes
sociedades se naõ podem formar sem licença do Governo;
porém que sendo provável, que a Commissaõ de Constituição informe com o seu parecer, se guardava para entaõ
fallar mais extensamente. O Sr. Sarmento disse, que se
deviam ter muito em vista estas sociedades, pois lhe coustava, que algumas leys, ja promulgadas pelo Soberano
Congresso, eram por ellas novamente discutidas. O Sr.
B.Cameiiofallouno mesmo sentido, dizendo, que uma ha,
aonde tem sido agora objecto de grande debate se se deve
dar a El Rey o titulo de Constitucional ou de Nosso Senhor, prohibido esteja pelas Cortes, e que para propagar
o systema Constitucional saõ bastantes o Soberano Congresso, e o Poder Executivo. O Sr. Villela opinou, que
uma vez que se devam tomar precauçoeus para com as
sociedades publicas, e que se encarregou este negocio â
Commissaõ de Constituição, deve esta ter também em
vista nessas providencias, que haja toda a cautella para
com as sociedades secretas e clandestinas, por serem estas mais perigosas. Resolveo-se que passasse a exposição
á Commissaõ de Constituição, para dar o seu parecer.
Segundo a ordem do dia se examinou o artigo 165 da
Constituição, que foi approvado, com a emenda de que
para os magistrados sei em depostos seja preciso sentença
proferida em julgado, no juizo competente.
O artigo 1(56, que permitte a El Rey suspender o magistrado de quem haja queixa, fazendo logo que se entre

Miscellanea.

249

em processo, foi opposto pelo Sr, Brito, com o fundamento de que o magistrado devia ser ouvido antes da supensaõ. Oppoz- 8e também o Sr. Barata, pela razaõ de que aos
povos do Brazil éra mui inconveniente virem a Lisboa
apresentar essas queixas a El Rey. O Sr. B. Carneiro
foi de parecer, que as Relaçoens do Ultramar possam
procedera essas suspensoens. Approvou-se entaõ o artigo, salvas as emendas propostas: e foi depois approvada a emenda do Sr. Brito, que o magistrado antes de ser
suspenso fosse ouvido.
Discutio-se outra emendado Sr. B. Carneiro: " q u e no
Ultramar as Relaçoens possam fazer essa suspensão : " o p poz-se a ella o Sr. Fernandes Thomaz, fundando-se em
que, estando decretado os Jurados, e tendo El Rey o poder de suspender os Magistrados, a sua independência se
tornaria nulla, sugeitando-os á influencia dos membros
dessas Relaçoens. O mesmo seguio o Sr. Freire. O Sr.
Sarmento olhava para isto como imprópria ingerência do
Poder Judiciário no Executivo ; e que neste lugar só se
devia examinar qual ha de ser a authorídade, que ha de
representar o Rey no Brazil; que ainda as Junctas Governativas se naõ acham sanccionadas na Constituição, sendo
muito provável que o naõ sejam ; que èra de parecer, que
neste lugar se declare, que no Brazil se ha de estabelecer
uma authorídade em quem El Rey delegará os seus poderes para os fins deste artigo. O Sr. Villela propoz, que
no Brazil o Governo Político de cada provincia tivesse
essa authorídade: o mesmo seguio o Sr. Araújo Lima.
O Sr. Freire contendeo, que a providencia exstia no Brazil assim como em Portugal, com a única differença, que
as provincias de Portugal recorriam a El Rey em oito
dias, as do Brazil em três mezes, e as da índia em um anno. O Sr. Lino Couttinho expoz, que o Congresso naõdevj a adaptar as qualidades dos terrenos e a posição geo-
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graphíca das provincias à Constituição; mas sim esta ás
diversas circumstancias em que se acham os povos; que
isto he o que tem obrado as naçoens mais constitucionaes,
que tal hea Inglaterra, e que em circumstancias similhantes seria melhor ser uma colônia daquella naçaõ; poisque
ao menos se lhe concede nomear e depor seus magistrados, dando unicamente parte disso ao Rey, e que se elles
sendo colônias tem essas regalias i porque as naõ haõ de
ter os Portuguezes, que saõ livres? Disse, que se fizessem leys adaptadas aos paizes, e pois o Rey naõ podia
residirem toda a parte, se delegassem seus poderes, no
Brazil, a quem os pudesse desempenhar.
O Sr. Araújo Lima notou, que ainda quando naõ houvesse essa providencia a respeito de Portugal, a devia haver no Brazil; attendendo á immensa distancia, eaos despotismos dos magistrados; e isso naõ tirava a independência destes, pois haviam ser julgados segundo as leys.
O Sr. Castello Branco disse, que a pezar de ter sido
Inquisidor, jamais será intolerante e apoiava a emenda,e
que a delegação da Soberania, neste caso, naõ a diminuía,
antes éra assim necessário no Brazil, para que naõ ficassem os de Portugal sendo filhos e os do Brazil enteados.
Que os sábios do presente século tem inventado o systema representativo, e que este se podia adoptar para com o
Rey, o qual tendo de exercer o poder Executivo, e naõ
podendo estarem toda a parte ao mesmo tempo, se podia
fazer representar por uma authorídade delegada.
Ficou adiada a questão.
299 a . Sessaõ.

11 de Fevereiro.

Recebêo-se um officio do Governador do Maranhão,
Bernardo da Silveira Pinto, dando conta, que nodialòde
Fevereiro se installaria naquella provincia o Governo Pro-
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visorio, que immediatamente entregagará o governo das
armas ao Marechal Agostinho Antônio de Faria, e que no
primeiro navio, que puder fretar, voltará para Lisboa, visto que naõ se determinou, que o pudesse fazer em um
brigue de guerra.
Recebeo-se um officio do Ministro da Fazenda, com a
resposta á pergunta, que se lhe fez, relativamente ao projecto do Sr. Miranda, sobre o augmento do valor das
moedas de ouro. O Sr. Miranda, lido o officio, disse, que
devia desprezar-se, e naõ se mandar imprimir; porque
nada vinha ao caso, naõ satisfazendo de sorte alguma á
pergunta, que se lhe fez ; observando, que outra cousa
naõ havia feito, senaõ divagar por um systema monetário,
cujo objecto he inteiramente alheio da questão. O Sr.
Brito queria que se imprimisse; e assim o Sr. Xavier Monteiro, o qual, porém, observando que o Ministro naõ satisfazia â pergunta, disse, que he tal o amor próprio dos homens, que todas as vezes, que naõ entendem qualquer
objecto, vam por esses ares, respondem a torto e a direito,
e a nada satisfazem. O Sr. B. Carneiro queria que se imprimisse a pergunta e a resposta, para se conhecer, que
o Ministro naõ fez mais que divagar por ideas, que naõ
entende, a torto e a dirieito, e a nada satisfazem. O Sr.
B. Carneiro queria, que se imprimisse a pergunta e a resposta, para se conhecer, que o Ministro naõ fez mais que
divagar por ideas, que naõ tinham connexaõ com a matéria. Depois de mais algumas observaçoens se mandou imprimir.
Foi introduzido e tomou seu assento, como Deputatado pela provincia de S. Paulo, o Sr. Antônio Carlos
Ribeiro de Andrade.
Continuou a discussão adiada do artigo 166 da Constituição. O Sr. B, Carneiro, sustendando a emenda, que
V O L . X X V H I . N.MG6.
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propuzéra, declarou, que seria inútil e illusono o recurso, se os povos do Brazil tivessem de vir a Lisboa
solicitar d'El Rey a suspensão de um magistrado:
que o Soberano Congresso deve trabalhar com todas as
suas forcas de apertar cada vez mais e mais os vínculos de amizade, que subsistem entre todas as vastas provincias, que saõ habitadas pela numerosa, dispersa e
grande família Portugueza, que éra de parecer, que se
deixasse toda a franqueza e todos os recursos aos povos
do Brazil, a fim de que a administração da justiça seja
feita, quanto possivel for, com a maior brevidade erectidaõ.
O Sr. Freire mostrou-se maravilhado da confusão de ideas
no ultimo preopinante, e sustentou, que, sendo indivisível
o poder Real, naõ podia ser delegado ; nem em El Rey se
suppoem as paixoens, que podem influir nos delegados,
ainda que esses fossem as junctas governativas ; efazendo
a descripçaõ da posição geographica das provincias, decidio-se coutra a emenda. O Sr. Trigoso seguio o mesmo
parecer; e respondeo-lhe o Sr. Castello Branco. O Sr.
Villela sustentou a emenda. O Sr. Ribeiro de Andrade
seguio o mesmo, aigumeutando com o exemplo da Suécia,
aonde o Rey delega o seu poder na Norwega; e o mesmo
succede na America Septentrional, concluio dizendo, que
se accaso se naõ quer que a uniaõ do Brazil com Portugal dure somente um mez, he necessário que a Assemblea se convença, que os povos Brazileiros saõ tam Portuguezes como os povos de Portugal.
A este tempo foram introduzidos mais dous Deputados pela província de S. Paulo, os Srs. Nicolao Pereira de
Campos Vergueira, e Diogo Antônio de Figueiredo.
Continuou a discussão, fadando os Snrs. Lino Couttioho e Trigoso; este respondendo ao Sr. Ribeiro de Andrade, e concluio dizendo, " naõ nos devemos assustar com
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a proposição que avançara o illustre Deputado pela provincia de S. Paulo, que naõ existirá a uniaõ de Portugal
com o Brazil senaõ por um mez; os povos do Brazil desejam e precisam ser ligados com Portugal, e haõ de sêllo,
como desde a sua origem o tem sido."
Ficou ainda adiado este ponta
300». Sessaõ.

12 de Fevereiro.

Esta sessaõ se passou em ouvir pareceres de differentes
Commissoens*
301.» Sessaõ.

13 de Fevereiro.

Ouve algum debate sobre um protesto, que se apresentou, do Encarregado de Negócios de Hespanha, sobre a
ordem das Cortes, que mandava soltar dous Hespanhoes
prezos ha algum tempo no Porto, e que eram reclamados
pelo Governo Hespanhol, como criminosos em Hespanha*
Remetteo-se a uma Commissaõ especial, para informar»
Procedeo-se á discussão adiada, sobre os additamentos
dos Snrs. B. Carneiro eVillela, ao artigo 166 da Constituição. O Sr. Barata resumio as opinioens expostas nas duas
sessoens anteriores, concluindo, que he indispensável que
haja ao Brazil uma authorídade estabelecida, que possa
fazer suspender os magistrados, nos casos do additamento
a qual deve ser delegada do poder Real; dizendo a final,
que a naõ sanccionar-se a doutrina deste artigo, se tornaria inútil e illusoria a medida tomada no artigo 194, e que
se pôde affirmar, que a favor dos povos do Brazil nada se
tem feito.
O 8r. B. Carneiro sustentou o seu additamento, mostrando com muitos argumentos, que deve haver no Brazil
uma authorídade, que extrajudicialmenle suspenda os
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magistrados, naõ se podendo ja mais convencer do contrario, pelos argumentos, que se produziram: que a uniaõ
do Brazil com Portugal deve ser sustentada por meio das
regras geraes e invariáveis, e por uma independência reciproca, devendo-se-lhe deixar em objectos administrativos toda a franqaeza e liberdade, sem que para estes fins
lhes sejam necessários recursos alguns, para a Corte.
O Sr. Marcos fallou largamente, tomando por exordio,
que seus constituintes o nomearam para vircollaborarem
uma Constituição, que lhes assegurasse seus direitos, com
tanto, porém, que seja mais liberal que a de Hespanha;
que para desempenhar sua commissaõ examinara todos os
regimentos dos Governadores da Bahia, desde o anno de
1554, em que ella éra entaõ capital de todo o Brazil; que
vira também muitas cartas Regias, e que encontrara em
todas, que muitas vezes os Governadores tem tido em sua
maõ suspender os Juizes; o que fez D. Fernando Jozé
de Portugal, em um caso, de um Governador, o que lhe
foi muito louvado : que esta prerogativa também tinha o
Chanceller da Relação daquella provincia, e podia commutar a pena de morte na immediata; do que tudo se
collige, tjue nas provincias do Brazil, naõ só havia dantes o poder de suspender os magistrados, mas até de
agraciar; attribuiçaõ mui singnlar do poder Real. Se
no systema colonial haviam no Brazil todos estes recursos contra a distancia da sede do Governo, mais o deveria haver no systema Constitucional.
Foi aqui a discussão suspendida, por que se achavam
na salla immediata o Commandante e officiaes da Fragata
Venus, que vinham cumprimentar o Soberano Congresso.
Foram fora dous Secretários responder-lhe na forma
custumada.
Reassumindo-ee a discussão fallou o Sr. Monis Tavares, sustentando a emenda, e seguio-se-lhe o Sr. Ribeiro
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de Andrade, que tomou a seu cargo responder aos argumentos dos Snrs. Deputados oppostos áo additamento,
dividindo-os em cinco pontos. O Sr. Vergueiro seguio
a mesma opinião, dizendo, que, desejando os povos do
Brazil unir-se â causa de Portugal, he necessário que as
Cortes lhes indiquem quaes saõ as vantagens, que lhes
resultam de novo, o que ainda naõ sabem. A linha de
argumento, que Ia seguindo o Snr. Deputado, pareceo
errada, e foi chamado â ordem por alguns.
O Sr. Moura foi contra o additamento, assim como
o Sr. Soares Franco. O Sr. Fernandez Thomaz, observando, que esta matéria ja estava em discussão ha três
dias, pedio ,que se declarasse a sessaõ permanente, atése
decidir, o que foi assim resolvido por acclamaçaõ.
O Sr. Trigoso respondeo aos argumento do Sr. RiRibeiro de Andrade, que dividira em 5 os pontos os que
se arguiram, e responderia a três que lhe pertenciam:
éra o I o que o poder Executivo podia ser delegado: o
2.° que, se este direito he inútil, naõ se deve conceder
aos povos de Portugal, e se he útil, que se conceda aos
do Brazil: o 3.° que este direito naõ tem cousa alguma
com o fazer-se efléctiva a responsabilidade dos magistrados. Assim, refutando estes argumentos, concluio,
que o povo do Brazil deseja e precisa da sua uniaõ com
Portugal
A favor do additamento orou o Sr. Castello Branco,
e também os Snrs. Arauja Lima e Villela. O Sr. Fernandes Thomaz prevenindo a Assemblea, que o naõ
chamasse á ordem, por fallar de uma matéria ja decidida, disse, que no caso de se vencer o additamento, offerecia entaõ uma indicação, que lêo, para que se applicasse ao Reyno de Portugal, tudo quanto fosse para o
Brazil, havendo uma outra authoridade, para suspender
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os ministros, por naõ ser justo que uns povos gozassem de
mais direitos do que outros.
Continuou o debate por algum tempo mais, fallando
vários dos Snrs. e a linal foram suecessivamente receitados os additamentos dos Snrs. B. Carneiro e Villela.

3C2\ Sessaõ.

14 de Fevereiro.

Discutio-se, segundo a ordem do dia, o projecto de
decreto para a alteração da moeda. Queria o Senhor,
Freire, logo ao principio, que se addiasse a díscusaõ, por
naõ estar ainda distribuído aos membros o parecer do
Ministro da Fazenda, e ser a matéria de alta transcendência, e pouco entendida em Portugal. O Sr. Xavier
Monteiro foi de parecer contrario, ainda que se pudesse
adiar a decisão.
O Sr. Lino Couttinho contrariou o projecto, narrando
a Historia das moedas em sua origem e valor; e mostrou, que pela ley, a proporção do ouro com a prata éra
de 1 para 15, e que por tanto a moeda d' ouro de quatro
oitavas naõ podia valer mais de 6.000 reis, mas, faltando
este metal, podiam os particulares negociar com elle
como quizessem ; mas ao Governo nunca isto devia ser
permittido. O Sr. Miranda sustentou o projecto, expondo que o» valores das moedas ja mais podem ser mercado por ley, e os valores intrínsecos dos metaes se naõ
devem confundir com o valor da moeda.
O Sr. Lino tornou a fallar, dizendo, que se o valor das
moedas naõ he o valor intrínseco do metal, he um roubo, que os Governos tem feito á Naçaõ, e se o nosso
systema monetário se acha neste estado deve abolir-se.
O Sr- F. Borges confessou, que a nossa moeda he
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irregular, mas oppunha-seâ sua alteração, pelo prejuízo,
que isso causaria nas transacçoens commerciaes.
O Sr. Peixoto expoz também os inconvenientes da
medida; porque, se a ley naõ obriga os particulares a receber o ouro por um preço certo, continuarão as cousas
como até aqui; alterando-se o preço do ouro conforme
sua carestia ou barateza: se a ley obriga, he um despotismo fazer que o Thesouro aceite aos particulares um
gênero, sugeito ás alteraçoens do commercio, por um
preço fixo. O Sr. Franzini apoiou o projecto ; mas depois
de terem fallado os Srs. Soares Franco, Xavier Monteiro
e Freire, se adiou a questão.
Leo-se um parecer da Commissaõ Ecclesiastica de
Reforma, sobre o t h e o r d e d u a s bullas, que se devem
impetrar de S. Sanctidade, para a extincçaõ do Patriarchado, e nova erecçaõ da Sé Episcopal de Lisboa ; e explicava a commissaõ as razoens da medida, e suas circumstancias e providencias.
O Sr. F. Thomas julgava naõ ser necessário fazer tantas explicaçoens ao Papa; eque o mais importante para
as Cortes éra o saber o que se poupava ou augmentava
nas despezas do Thesouro com esta medida; que a ser
pequena a alteração, éra melhor deixar as cousas no
estado que estavam.
Resolveo-se, que se imprimisse o projecto para entrar
em discussão.
303 a . Sessaõ.

15 de Fevereiro.

Examinou-se, segundo a ordem do dia, o artigo 167
da Constituição, e foi decidido, que naõ passasse como
se achava, e voltou á commissaõ para o redigir de novo.
Discutio-se depois o artigo 168, de que se regeiton a
primeira parte, e admittio-se a segunda com algumas
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emendas. O artigo 169 foi approvado com uma emenda.
Leo-se o parecer da Commissaõ Ecclesiastica do Expediente, sobre a bulla do Papa, que permitte comer
carne nos dias defezos pela Igreja. O Sr. Bispo de Beja
disse, que a bulla devia passar ao Governo, como recommendava a Commissaõ, mas naõ para lhe dar execução; porque he necessário que os Bispos a examinem
previamente, o que se practicou o anno passado, deixando-se ao arbitrio dos Prelados o dispensarem; e que
o Papa naõ podia entrar nas jurisdicçoens dos Ordinários.
O Sr. Gouveia Osório respondeo a estes argumentos,
e seguio-se-lhe no mesmo sentido o Sr. F. Thomaz. O
Snr. Castello Branco refutou miudamente as razoens
allegadas pelo Snr. Bispo de Beja. O Sr. Ferraõ, e o
Sr. Bispo de Castello de Branco seguiram o mesmo, contra o Sr. Bispo de Beja; em fim approvou-se o parecer
da Commissaõ.
304.a Sessaõ.

16 de Fevereiro.

Determinando-se que se fizesse honrosa mençaõ de
uma felicitação, que foi dirigida ás Cortes, em nome do
clero, nobreza e povo do Conselho do Sul, Comarca de
Vizeu, propoz o Sr. Barata, que se extinguissem de
uma vez esses títulos de Clero Nobreza e Povo, pois que
pela Constituçaõ se achava decidido, que naõ havia senaõ uma classe geral de pessoas, e que esta éra o povo
que comprehendia todas as classes da Naçaõ Portugueza.
O Sr. Presidente disse, que trouxesse a sua proposição
por escripto.
Tractou-se, segundo a ordem do dia, do additamento
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ao projecto de Foraes, ofTerecido pela Commissaõ de
Agricultura. Leo o Sr. Lino o seguinte :
Tendo o Soberano Congresso estabelecido para a erforma dos Foraes as duas excellentes bazes, a primeira a
de diminuir as raçoens incertas a metade, a segunda a
de as reduzir a pençoens certas, e acliando-se algumas
dificuldades no m e t h o d o de realizar esta reducçaÕpela
complicação do objecto, incumbio á Commisaõ de A g r i cultura, que o tomasse em consideração, e x p l a n a n d o o
artigo 4.° do projecto, onde se tracta desta m a t é r i a : l u .
determinar em q u e gênero de fructos se pagariam as p e n .
soens: 2.° Em que terenos ellas se i m p o r i a m : 3.° Por
que methodo se farta a r e d u c ç a õ : 4 o Qual seria o titulo
por onde se deveriam governar os louvados ao fazer a
dieta reducçaõ
Passou depois o mesmo Snr. Secretario a expor os
artigos, que formara a Commissaõ, para preencher os
dictos fins. A p p r o v o u - s e parte dos artigos, com varias
emendas.

305. a Sessaõ-

18 de

Fevereiro.

Discutio-se, segundo a ordem do dia o artigo 170 da
Constituição, sobre os e m o l u m e n t o s dos Juizes, e se resolveo que fosse o m i t t i d o na Constituição.
Examinou-se o artigo 171, sobre a escolha dos j u r a dos, e diz assim. " Os processos criminaes seraõ formados
ejulgados em Conselho de J u r a d o s ou Juizes de Feito
que se crearaõ nos districtos, que a ley designar. Estes
Juizes seraõ eleitos por cada dous annos, á pluridade de
votos, pelos eleitores das respectivas comarcas, depois da
Voi.. XXV1I1. N.« 166.
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da eleição dos Deputados de Cortes. Os juizes de Fora
naõ teraõ nos dictos processos outra attribuiçaõ mais
q u e a de prezidir ao Conselho, dirigir a inquirição das
testemunhas; a qual se fará publicamente, e, depois da
decisão dos juizes de Feito, applicar a ley ao delicto.
Esta instituição porém naõ terá lugar senaõ depois da
reforma do código criminal."
Deo esta matéria lugar a mui renhido debate, depois
do qual ficou addiada a questão.
Leo o parecer de uma Commissaõ ad hoc, sobre o
negocio dos prezos Hespanhoes, nas cadêas da Relação
do Porto, D. Thomas Blanc e D. Ramou Ciceron, que o
Governo Hespanhol reclamara, e que as Cortes mandaram soltar, mas que saíssem do Reyno. A Commissaõ,
tendo examinado o officio, que sobre este objecto fizera o
Ministro Encarregado dos Negócios de S. M. Catholica
com um protesto sobre a decisão do Soberano Congresso,
que mandou soltar os dictos prezos; refuta os princípios
e argumentos dessa nota e protesto, mostrando que
naõ existem tractados entre os dous Reynos, que obrigassem a entrega dos prezos, e que nos antigos, no caso
de existirem, pelo estado político do seu paiz senaõ podia cumprir parte dos seus artigos, e concluía, que dedevia subsistir a decisão das Cortes, devendo o Governo
de S. M. entrar em negociação para renovar os tractados, segundo os interesses recíprocos de ambas as na.
çoens. Approvado, e ordenou-se que se imprimisse por
extenso no Diário do Governo.
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20 de Fevereiro.

Recebéram-se officios do Governador do Rio-Grande
do Norte, participando a eleição da Juncta, apezar de
haver um tumulto na tropa, que se accomodou. Outro
do Governo da cidade do Natal, participando sua installaçaõ desde o dia 11 de Dezembro 1821, e que foram
nomeados para deputados de Cortes, o Vigário Antônio
de Albuquerque do Maranhão, e Gonçalo Borges de Andrade.
Continou, segundo a ordem do dia, a discussão adiada
do artigo 171 de Constituição, começando o debate o
Sr. Annes de Carvalho, que sustentou, que as eleiçoens
dos Jurados deviam ser populares. O Sr. Borjes Carneiro,
approvando esta opinião, queria ademais, que essa eleição fosse feita pelo methodo directo. O Sr. Vasconcellos
propoz a seguinte indicação, como emenda:
" Todas as vezes, que, em cada um dos districtos dos
Jurados, for preciso convocar os Juizes de Feito para
decidir qualquer causa pendente, estes seraõ tirados à
sorte de entre o numero de todos os cidadãos daquelle
districto, que tiverem as qualidades necessárias para
servir aquelle encargo : os Jurados assim eleitos durarão somente o tempo necessário para decidir a causa,
para que foram convocados."
O Sr. Sarmento achava nisto a difficuldade de saber-se,
quem havia designar os cidadãos capazes de servir no
Jurado. O Sr. B. Carneiro oppoz-se de todo á emenda.
O Sr. Fernandes Thomas deliberou contra as eleiçoens
directas, e que bastava declarar-se na Coustituiçaõ
que nellas naõ tivesse ingerência o Governo, e se deixassse o mais para uma ley regulamentaria.
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Debateo-se o ponto largamente, e por fim foi resolvido, que naõ passasse o artigo como se achava redigido,
approvando-se esta emenda. " A lista dos Jurados de
cada districto será formada pelo povo directamente, e
constando de um numero determinado, de entre as pessoas, que tiverem as qualidades designadas pelas leys."
A ultima parte do artigo se mandou omittir.
O Sr. Ferreira da Silva leo uma indicação para que se
diga ao Governo, que faça embarcar para Pernambuco o
Ministro nomeado para devassar da conducta de Rego,
e ajuncta uma reiaçaõ dos artigos, sobre que pricipalrnente deve recair o exame: pedindo o illustre Deputado,
que se declarasse urgente esta indicação, e accrescentou,
eme o fazia, naõ por ser contrario de um homem (qualquer que elle fosse), mas para mostrar na presença do
Soberano Congresso, e de toda a Naçaõ, o character honrado e heróico dos Pernambucanos. Ficou para segunda
leitura.
O Sr. Franzini fez uma indicação para que se determine ao Governo, que faça publicar todos os trimestres
uma estatística criminal, com o numero de roubos assas8Ínios, & c , numero de prezos, sentenciados, suas penas,
&c,
O S. B. Carneiro fez uma indicação, na qual expõem;
que tendo visto pelo relatório da Commissaõ encarregada do melhoramento das cadêas na cidade do Porto, que
existem ali prezos de 10, 8, 6, 5, 4 2 annos, &c.; recommendando a ley, que dentro de certo prazo de tempo,
que a mesma designa, sejam concluídos os seus processos,
propõem, que se faça executar a referida ley, examinando
ao mesmo tempo as yazoens, porque ella naõ se tem
cumprido, e fazendo punir aquelles que para isso tem
concorrido Mandou-se cumprir.
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O Sr. Pereira do Carmo disse, que por parte da Fazenda Nacional requeria a segunda leitura da sua indicação, apresentada em 8 de Fevereiro, para que o Governo
naõprouva nenhum dos officios, que vagar, sem que assas
conheça a necesidade do seu provimento, sendo o motivo, o terem estes lugares asoffrer algumas alteraçoens,
e naõ levar os despachados a soffrer para o futuro di minuiçaõ nos seus ordenados, ou ao menos a ficarem com a
metade. Mandou-se cumprir.
Leo-se a parecer da commissaõ Militar, sobre o officio do Ministro da guerra, em que expõem, que a
Governo deseja entregar o commando das armas da
provincia da Estramadura ao Brigadeiro Sepulveda, actualmente encarregado da força armada de Lisboa,
Cascaes e Setúbal. Depois de renhido debate foi este
parecer regeitado por 47 votos, contra 26.

307*. Sessaõ.

25 de Fevereiro.

Discutio-se o artigo 2 do projecto sobre a eleição
das Câmaras. Resolveo-se que esta matéria fosse objecto
da Constituição, e ficasse supprimida neste projecto
provisório.
Examinaram-se mais outros artigos do projecto, entre
elles o 4o em que se decidio, que os clérigos, militares,
officiaes de justiça, e empregados públicos naõ pudessem entrar nos cargos municipaes,
Discutio-se depois o projecto de decreto para a alteração da moeda, no artigo I o que diz: " Desde a publicação do presente Decreto em diante, o marco de ouro
de 22 quilates em moeda correrá pelo valor de 122.880
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reis. Por conseguinte as moedas de ouro de quatro outavas, que até agora por ley valiam 6-400 reis, correrão pelo valor de 7.680 reis : as de duas outavas correrão pelo valor de 3.840 reis, e as mais pelo seu pezo
nesta proporção.
O Sr. Guerreiro oppunha-se a isto, dizendo, que a
medida faria sair do Reyno a moeda de prata, cuja proporção com o ouro se devia primeiro averiguar. O Sr.
Xavier Monteiro defendeo o artigo. Assim também
o Sr. Miranda, o qual disse, que a comparação da prata
com o ouro éra de 16 para 1; porque suppondo que 4
outavas de prata valem um cruzado novo, a mesma
quantidade de ouro deve valer 7.680 reis. A questão
ficou adiada.

308.* Sessaõ.

22 de Fevereiro.

Leo-se, entre outros officios, um do Ministro da
Justiça, em que participa, que naõ havendo na sua
Secretaria uma relação exacta dos Ministros residentes no Ultramar, nem o conhecimento da sua conducta,
e julgando muito necessário, que naquelles lugares estejam indivíduos, que promovam o systema constitucional, propunha se seria admissível o dar-lhe o tempo por
acabado, e nomearem-se outros. Passou á Commissaõ
de Constituição.
Entrando em discussão a ultima parte do artigo 171
da Constituição, foi resolvido, que os Jurados começariam no exercício das suas funcçoens, tanto no crime
como no cível, logo que os códigos sejam sanccionados.
Approvou se o artigo 175, e 176, a pezar das objeo
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çoens, que se lhe fizeram, e emendas que naõ foram
admittidas. Foi regeitado o artigo 178, julgando-se
objecto de ley regulamentar.
O mesmo se disse a
respeito do artigo 179, mas este ficou approvado,
sobre o aceio, &c. das cadeas, approvando-se também
uma emenda do Sr. Fernandes Thomaz, para que se abolissem os segredos nas cadêas; entendeo-se porem isto
de modo, que naõ se comprehendem debaixo da denotniçaõ de segredos casas arejadas e commodas, incommunicaveis aos nellas prezos.
Approvou-se o artigo 180; e quanto ao 181, em
que se reserva às Cortes o dispensar nas formalidades
das prizoens, por certo tempo, em determinada parte,
ou em toda a Monarchia, quando a segurança do Estado o exigir; apoiou isto o Sr. B. Carneiro, e o Sr.
Guerreiro, o qual porem exigia os votos de dous terços
dos Deputados, que votassem nessa dispensa, decla
rando que a Pátria estava em perigo. O Sr. Villela
pedio que se providenciasse isto mais largamente a respeito do Brazil. Ficou este ponte adiado.
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Refiexoens
REYNO

sobre as novidades

deste mez.

U N I D O DE P O R T U G A L B R A Z I L E ALGARVES.

Revolução

no

Rio-de-Janeiro.

Recebemos em Londres noticias do Rio-de-Janeiro, até a data
de 19 de Janeiro, e de Pernambuco, até 12 de Fevereiro : e importantes saõ sem duvida, em todo o sentido, essas noticias.
Chegou ao Rio-de-Janeiro a ordem das Cortes, para que o Principe Real regressasse a Lisboa ; e aquella medida causou logo o
maior descontentamento em todas as classes de pessoas. A Câmara foi com grande apparato representar a S. A. R. as perniciosas conseqüências de sua retirada, e requereo-lhe. que naõ
deixasse o Brazil: o Principe acquiescêo a isso, como naõ podia
deixar de fazer, e o júbilo do povo mostrou-se universal, illuminando-se toda a cidade por três noites consecutivas. As tropas
de Portugal naõ deram signaes do mesmo prazer; pelo contrario
ameaçaram violência, e como eram em numerodel.500ou2.000
homens, foi necessário ajunctar as milícias do paiz para se lhes
oppôr. Com isto se retiraram aquellas tropas ao Castello, aonde
se fizeram fortes ; mas como viessem para a cidade também as
milícias dos contornos, julgaram essas tropas mais prudente entrar em capitulação, e foram logo passadas para a outra parte da
bahia, até estarem promptos os vasos, que as devem conduzir a
Portugal naquelle sitio foram essas tropas Europeas cercadas
por um cordaõ das milícias do paiz, e pela parte do mar por três
navios de guerra, que se achavam no porto: mas no entanto desertavam muitos soldados, que, como he natural, preferem ficar
livres no Brazil, a virem viver na penúria, em que seus camaradas se acham em Portugal.
Em Pernambuco succedeo similhante scena ; porque aos 28
de Janeiro, quando ainda se naõ sabia do que havia passado no
Rio-de-Janeiro, houve um ajunciamento dos chefes da tropa,
clero e principaes habitantes, aonde se resolveo, que as tropas
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Portuguezas eram ali desnecessárias, e requerêram á Juncta
que as fizesse embarcar sem demora. A Juncta conveio nisso, e
fazíam-se preparativos para o embarque dessas tropas Europeas.
; Que diraõ agora a isto os fautores do systema de mandar
tropas de Lisboa para o Brazil ? Incorreram as Cortes em despezas, com que a naçaõ naõ podia, para mandarem ao Brazil armamentos, inúteis ; porque com um assopro os Brazilienses os
deitavam fora; e prejudiciaes ; porque só eram tendentes a inspirar ideas de sujeição,"com que se irritavam os ânimos daquelles povos, ja assas dispostos a isso, por tantos erros que as Cortes tem commettido.
Uma provocação mais, e os Brazilienses daraõ seu ultimo
passo para a independência : he natural, que quando lá chegar
a noticia da forma de Governo politico, que as Cortes preparam
ao Brazil, pela Constituição, que estaõ fazendo, o caso chegue
a essa extremidade, que será bem lamentável para Portugal.
Este facto de se encurralarem tam facilmente os 1.500 ou 2.000
homens de tropas Europeas, que havia no Rio-de-Janeiro, e ficarem de quarentena, na praia grande, até as fazerem embarcar,
prova bem o que nós dissemos, que a ameaça de mandar tropas
de Portugal para sujeitar o Brazil, he o ronco do cágado~-guarte lage, que te parto.
Mas isto provado, he preciso que no Brazil obrem com moderação, que só se lembrem desses erros, que as Cortes tem commettido, para naõ os imitarem, e, sobre tudo, he preciso que se
lembrem no Brazil, que uma independência intempestiva lhes
pôde fazer mais mal do que bem.
A medida de requererem ao Principe que ficasse no Brazil, e a
acquiescencia de S. A. R. a este requirimento, traz com sigo conseqüências importantes, a que he necessário attender com muita
reflexão e madureza.
Está claro, que este passo he uma formal resistência ao decreto das Cortes, que mandavam retirar o Príncipe Real : esse decreto éra impolitico em mais de um sentido ; e por naõ considerarem isso, se expuzerain as Cortes ao dezar de se verem
VOL. XXVIII. No. \m,
MM
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desobedecidas, o que será um golpe fatal a seu podei morai no
Brazil.
Mas se os Brazilienses, imitando esse comportamento inconsiderado das Cortes, derem também o passo inconsiderado de se
declararem independentes, expór-se-haõ a que achem resistência
em algumas provincias, aonde, naõ a força de Portugal, porque
essa está claro que a naõ ha, mas a intriga, e o espirito de partido, podem cansar fataes desnnioens.
Em conseqüência do decreto das Cortes, para se erearemJunctas Governativas no Brazil, muitas das provincias ja formaram
suas Junctas, e he natural, que no Rio-de-Janeiro se execute o
mesmo. He pois summamente indecoroso, que o Principe Real
continue a residir no Brazil, sugeito a uma Juncta Governativa,
ou, pelo menos, sem ter algum commando gerai no Brazil, consistente com sua alta dignidade.
Parece-nos, pois, que o modo mais prudente de conciliar as
cousas, no presente estado dos negócios, he formar-se no Brazil
um Governo Central Provisório, a cuja frente esteja o Principe
Real, e a quem prestem obediência as Junctas Provinciaes.
Este Governo Central naõ se pode formar a aprazimento dos
povos, sem que S. A. R. convoque deputados das diversas províncias, principalmente das mais próximas, que os quizerem mandar : o local desse Governo Provisório naõ deve ser o Rio-deJaneiro, mas algum no interior; e formado assim esse Governo
Central, a aprazimento dos povos, por meio de seus deputados;
tal Governo Provisório deve entaõ entrar em conrespondencia
com as Cortes em Lisboa, e assentarem nas bazes de um Governo permanente, no qual se evitem os erros, em que as presentes
Cortes tem caído.
Se os povos do Brazil reflectirem socegadamente na matéria,
veraõ que este comportamento moderado he o que mais lhes convém : e as Cortes em Lisboa, se se despirem dos prejuízos, com
que até aqui tein olhado para o Brazil, acharão, que este meio de
conhecer a vontade dos povos, he muito mais próprio, do que o
seguido até agora, de dar ouvidos ás representaçoens de Governadores militares, sò inclinados a justificar seu despotismo; ou
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crer a olhos cerrados nas vozerias de quatro mascates Europeos,
que fazem seu negocio nos portos de mar do Brazil.
Demonstrado, como está, que Portugal naõ tem forças para
subjugar o Brazil; que os Brazilienses, todas as vezes que quizerem, poraõ as tropas Eurepeos no andar da rua, he claro, que
o Brazil só pode ser governado pela opinião, e accedendo á vontade dos povos: o que nos parece se conseguirá pelo modo que
deixamos proposto.
Se outro melhor se propuzer, em bora se adopte; mas seguros
estamos, que nennhum será bem suecedido, se for fundado no
principio errado, sobre que se tem obrado até aqui, de que o
Brazil se pode sugeitar com os poucos soldados, que para ali se
mandem de Portugal; e muito menos com a supposiçaõ de que
os Brazilienses saõ tam estúpidos, que se contentarão com chamar-lhes irmaõs, quando tudo quanto haja de empregos, grandeza
e consideração seja só para os irmaõs de Portugal: o tempo desses opios, na verdade, está passado ; he preciso que as Cortes se
convençam disto.

Governo Político

do Brazil,

segundo intentam

as

Cortes.

Acharam os Portuguezes, que éra um gravamen intolerável,
serem governados por um rey, que residia a tanta distancia, como he o Brazil: a diflículdade dos recursos éra na verdade mui
onerosa aos povos, e por mais de uma vez se sentio isso na practica, com bastante severidade.
Agora he natural, que os Brazilienses digam justamente o
mesmo, que he gravamen intolerável serem governados por um
rey, que vive a tanta distancia delles como he Portugal.
A solução desta difficuldade estava, em adoptar tal forma de
administração para o Reyno-Unido, que a necessidade desses
recursos do Brazil ao Rey, em Portugal, fosse a menor possivel,
e simplesmente quanto bastasse para conservar a Uniaõ. Este
éra o ponto principal, em que deviam cuidar as Cortes ; e nisso
se devera oecupar o engenho de seus membros, se dessem
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a essa uniaõ dos dous Reynos, a mesma importância, que nos lhe
damos. Mas vejamos como tem obrado as Cortes a este respeito.
Antes de se cuidar no arranjo do governo político do Brazil,
antes de se abolirem os Governos militares despoticosdo Brazil,
havia em Lisboa o grito gerai de se mandarem tropas para aquellas provincias, o que se continuou a fazer com vários pretextos.
Mostramos j a amplamente a impolitica d t s l a medida, e he claro
que se as Cortes tivessem logo ao piincipio dei rolado aquelle colosso do despotismo, teriam com isso feito a maior recommendaçaõ a favor do systema constitucional, que tinham em seu poder fazer: porém, mandando tropas para sustentar o Govemador
Rego e oulros que taes, deram a entender aos povos do Brazil,
que o systema constitucional naõ éra destinado a trazer-lhes os
benefícios, que Portugal se propunha.
Para desfazer esta primeira impressão, fosse ella verdadeira
fosse errada, éra preciso ao depois duplicados esforços, e as Cortes s u p p u z é r a m , que a instituição de J u n c t a s Governativas provisórias remediaria o mal. A medida viuha j a tarde, porque tinha de desfazer a primeira impressão desfavorável ; mas além
disso veio acompanhada de uma circumstancia, que em vez de
servir para apagar aquella primeira suspeita, éra tendente a confirmalla: falíamos de se fazer o commandante das armas independente da J u n i l a Governativa.
Com etieito, se as tropas no Brazil saõ para manter a ordem e
tranquillidade interna do paiz, e naõ para o subjugar, as operaçoens dessas tropas devem ser eftectivas, quando e da forma que
o Governo da província o julgar necessário; e por tanto o commandante da força armada deve ser sugeito ao governo político.
Estes princípios saõ tam claros, que os sophismas empregados
em sustentar a opinião opposta, longe de convencer ninguém,
só servem de augmenlar a suspeita, de que as Cortes intentam
outra cousa do que dizem.
Succede, porém, agora, que se debatco nas Cortes um ponto
da Conslituiçaõ, que toca directamente na nossa questão, sobre
os recursos do Brazil paia Portugal, e em mateiia altamente interessante á tianquillidade dos povos, poi que diz respeito á administração da Justiça.
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Na sessaõ 298 se discutio o artigo 166 da Constituição, que
diz assim.—"Quando a El Rey se dirigir queixa contra algum
Magistrado, poderá, depois de haver conveniente informação, e
ter ouvido o Conselho de Estado, mandar temporariamente suspender o Magistrado, fazendo immediamente passar a dieta informação á Relação ou tribunal competente, para nelle se tomar
ulterior conhecimento, e definitiva decisão."
Approvou-se o artigo quanto à substancia, reservando-se a
discussão sobre algumas emendas propostas ; e o Deputado Villela fez uma, que he a que importa ao nosso caso, nestes termos :
" No ultramar terá a authorídade mencionada no artigo, o
Governo político de cada provincia."
A discussão sobre esta emenda durou por três dias, e em cada
dia por longo tempo : naõ nos faremos, portanto, cargo de examinar todos os sophismas, todos os subterfúgios, todas as cavilaçoens, que se usaram, para regeitar a emenda, que tinha por si
o bom senso, a razaõ nua e crua, e a sábia política: levar-noshia demasiado tempo similhante exame ; mas ainda assim notaremos aquillo, que se refere á nossa questão.
A difFerença mais notável, que ha, entre um systema de governo colonial, e o de metrópole, he a dificuldade de recursos, no
primeiro, e a facilidade comparativa, no segundo, para o chefe
da Naçaõ ou Governo Supremo, qualquer que elle seja.
O Deputado Freire, que argumentou contra a emenda, disse,
que este recurso o havia tanto no Brazil como em Portugal, e a
ditTerença só estava no tempo. Mas esse tempo he exactamente
o motivo de queixa ; nessa demora he que existe o mal, que o
Deputado Villela se propunha remediar com sua emenda : e o
Deputado Freire, passa por essa circumstancia essencial como
gato por brazas, contentando-se com dizer, que só havia diflérença no tempo para se alcançar o recurso.
Com que, queixa-se o Deputado do Brazil que o tempo,
que se gasta, em vir do Brazil com esse recurso, he um
gravamen, que propõem remediar com sua emenda, e o Deputado de Portugal responde-lhe, que o recurso he o mesmo,
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só com a dirlérença do tempo. c" He isto aigumenlar com can
dura? < He isto discutir a matéria de boa fé ? <" He isto olhar
a questão em seu verdadeiro ponto de vista ?
No tempo dos Governadores despoticosdo Brazil, também havia esse recurso de se virem os povos queixar a EIRey j masque
succedia? O aggravado julgava melhor soflFrer em silencio a
primeira injuria, do que vir a Lisboa fazer sua queixa; porque
as despezas da viagem, oincommodo de deixar sua família e casa, e a incerteza da reparação lhe pintavam similliante recurso
como ruina certa, a que éra preferível contentar-se com o primeiro mal.
Esta necessidade, pois em que se deseja pôr o Brazil devirem
a Portugal os povos requerer a suspensão de algum Magistrado,
que se porte mal, he justamente a continuação do syseema colonial no Brazil, chamem-lhe o que lhe chamarem : e o que mais
he, um systema colonial mais desavantajoso do que o passado,
como ao depois veremos.
O modo porque se conduzia a discussão nas Cortes, neste tam
importante objecto; as pessoas, que se interessaram no debate;os
argumentos, que se produziram,tudo he tendente a causar no Brazil a mais forte impressão, de que as Cortes intentam continuar
ali o systema colonial, systema que o Brazil naõ está ja em estado de sofTrer, nem he possivel que soffia.
Ha nas Cortes certos Membros, que com razaõ saõ suspeitos
de se inclinarem ao systema despotico, e serem contra o Constitucional, e supposto que nenhum se attreva a expor essa opinião ás claras, cora tudo, fica ella assas patente, pelo que taes membros propõem, e pelo seu modo de deliberar ; e por isso se lhes
oppôem sempre rigidamente os outros do partido constitucional.
Mas agóia neste caso, sobre o Brazil, uniram-se membros das
mais opposlas opinioens políticas, para concordarem em que o
Brazil continuasse a ser governudo pelo systema colonial, sendo
necessário vir a El Rey toda a queixa, para se poder suspender
qualquer magistrado no Brazil.
Uniram-se nisto os Deputados Manuel Fernandes Thomaz, e
Trigoso; este, coiiléo do partido aiiticoiistitucional; aquelle, o
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primeiro dos constitucionalistas: assim, quando se tracta do
Brazil, conspiram-se os elementos mais discordes, para que o
Brazil continue em sugeiçaõ a Portugal.
O Deputado Trigoso, vendo que nesta questão seria apoiado,
por muitos daquelles membros, que aliás saõ seus adversários
políticos, deitou as manguinhas de fora, e fallou com um denodo,
e até diríamos petulância, a que nunca se attreveria, se a questão fosse a respeito de Portugal, aonde seus opponentes de certo
lhe abateriam as cristas.
Borges Carneiro fallou a favor da emenda, mas até este mesmo Deputado chamou á falia de Trigoso, nunca assas louvada falia. Entre tanto, se ciemos o Diário do Governo, nessa nunca
assas louvada falia de Trigoso, concluio este Deputado dizendo,
"que o Brazil continuaria a ser unido a Portugal, do mesmo
modo que sempre o tinha sido até aqui desde a sua primeira povoaçaõ."
Se o Deputado Trigoso disse com effeito taes palavras, como
refere o Diário ,; que nos querem essas palavras dar a entender ?
Que a uniaõ do Brazil com Portugal continuará como dantes,
isto he, sendo colônia.
0 Deputado de S. Paulo, Andrade, respondeo-lhe cabalmente ;
mas nós explicar-nos-hemos ainda mais claro, e annunciaremos
ao Deputado Trigoso, que o Brazil naõ continuará mais a ser colônia de Portugal, e que se declarará independente tanto mais
depressa, quantas mais forem as medidas, que as Cortes adoptárem, para o conservar no estado de sujeição.
O Deputado Trigoso, em sua falia, que naõ he senaõ um pomposo tecido de palavras vagas, e de falta de lógica, como bem lhe
notou o Deputado Andrade, disse, que naõ se assustava com a
expressão deste, de que se naõ queriam que a uniaõ dos dous
paizes durasse só um mez, deviam as Cortes mudar de systema a
respeito do Brazil.
Naõ se assusta Trigoso com essa predicçaõ : nós dizemo«-lhe
mui claramente, que se deve assustar com ella, a menos que naõ
supponha, que a independência do Brazil he um bem para Portugal ; porque as decrsoens das Cortes, taes como estas de que
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traetamos, aeceleiaraõ a independência a passos rápidos ; e ou
as Cortes haõ de desfazer o que tem ferto a respeito do Brazih
ou a independência apparecerá dentro de mui breve tempo.
Todos os Deputados, constitucionaes e anticonstilucionaes,
que se oppuzéram á emenda, e pugnaram porque naõ houvesse
no Brazil aulhoridade alguma, que pudesse suspender os magistrados mal comportados, se valeram do argumento, de que só o
Soberano podia exercitar o Poder Executivo, de que faz parte
essa suspensão, e que esse Poder Executivo riem he divisivel,
nem he delegavel.
; Que manifesta hypocrisia ! Com que, as Cortes ataram as
maõs a El Rey com um Conselho de Estado, que ellas nomearam
e agora faliam esses Deputados, de que o poder do Soberano naõ
he divisivel! Neste mesmo caso dasuspençaõ dos Magistrados,
El Rey naõ o pode fazer, sem ouvir o Conselho de Estado, e argumentam-nos com que o poder Executivo naõ he divisivel. El
Rey naõ pode nomear magistrados nem outros empregados públicos, senaõ os que o Conselho d'Estado quizer : as Cortes que
só tem o poder legislativo, tanto se intromettem no Executivo,
que até determinaram aonde deve residir o filho d'El Rey; mas
agora que se t ractava de fazer um bem ao Brazil he que lhes chegaram os remorsos de consciência, que o Poder do Soberano naõ
he divisivel nem delegavel ! < A quem pietenderaõ illudir esses
Deputados, que assim falláram, com tam manifesta impostura?
O Deputado Marcos mostrou, que ainda mesmo no systema
antigo, quando El Rey exercitava todos os poderes, delegava a
seus representantes, no Brazil, o direito de suspender os magistrados corruptos ou incapazes; e naõ havendo agora quem no
Brazil exercite essa authorídade, aquelle paiz fica em muito peior condição do que estava d'antes. Mas a este tam forte argumento ninguém attendeo; porque os Deputados continuavam na
mesma idea que quizéram realizar, quando no artigo 158 da Constituição insistiram, em que no Brazil se naõ decidissem afinal
as causas forenses, e que houvesse o ultimo recurso para Lisboa.
!•'. quando nas Cortes de Portugal se propalam taes doutrinas,
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nada ha mais natural do que suspeitar-se no Brazil, que o querem reduzir a peior estado de Colônia, do que d'antes estava.
0 Deputado Trigoso sustentou com arde grande triumplin, e
com o ridículo orgulho que o characteriza, que a indivisibilidade
do Poder Real ja estava sanccionada no artigo 105. O artigo
105 naõ diz cousa alguma á cerca da indivisibilidade do Poder
Real: no artigo 103 he que se diz, que a authorídade do R e y
provém da Naçaõ, e he indivisivel e inalienável. A indivisibilidade, aqui, evidentemente se refere a naõ poder El Rey alienar
a outro Soberano toda ou parte da sua authorídade ; porque, declarando-se nesse artigo, que essa authorídade provém da Naçaõ,
esta, fazendo a constituição, pode determinar o modo porque tal
authorídade deve ser exercitada, delegada, &c. Foi logo um
sopbisraa, e falta de lógica, concluir deste artigo, que El Rey
naõ pode exercitar sua authorídade por delegados, quando elle
isso faz em quasi tados os casos.
Mas, ainda que assim se pudesse entender o artigo, devia o
Deputado Trigoso lembrar-se, que as Cortes decidiram, que depois de junctos os Deputados do Brazil se pudessem rever todos
os artigos da Constituição, que lhe dissessem respeito, e nada
affecta mais o Brazil, do que esta imaginaria indivisibilidade do
Poder Real. E se os Deputados do Brazil naõ haõ de ter o poder de examinar essas partes da Constituição, sanccionadas antes da sua chegada ás Cortes, viraõ os Deputados de Portugal a
fazer so por si uma Constituição para os povos do Brazil, sem
os ouvir, donde se segue, que elles naõ ficam obrigados a adoptar
ou obedecer a tal Constituição.
Mas essa idea da indivisibilidade do Poder Real, de que a h y pocrisia lançou agora maõ, em detrimento do Brazil, he contraria aos mesmos fins do Poder Executivo. O Rey naõ pode estar
ero toda a parte ao mesmo tempo, logo he da essência desse poder» que elle seja exercitado por quem o mesmo Rey designar;
cada ordem que El Rey dá a um indivíduo, para executar qualquer ley, he uma delegação de seu poder, que nunca se poderia
por em practica, senaõ por meio dessas delegaçoens e subdelegaÇoens.
VOL. XXVIII. N e 165.
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Quanto ao Brazil, nada pode igualar ao vexame de naõ haver
ali alguma authorídade delegada, que exercite o poder Real, em
muitos casos: por exemplo o direito de agraciar; porque, seguindo-se essa supposta idea de que o poder Real nem he divisivel
nem delegavel, naõ pode haver no Brazil quem perdoe ou commutte a pena de morte, por mais que o caso mereça esse perdaõ;
estado de cousas intolerável, e revoltoso ao coração humano;
quando se considera, que o condemnado á morte, em Portugal,
pôde alcançar o perdaõ d'El Rey, e o condemnado á morte, no
Brazil, ha de por força morrer.
O Deputado Fernandes Thomaz, faltando-lhe argumentos com
que se oppuzesse á emenda, recorrêo ao ridículo, dizendo, que
se as Cortes determinassem que o Rey podia delegar esse poder
no Brazil, aonde a distancia lhe impedia exercitallo por si mesmo, se determinasse lambem, que delegasse esse poder em
Lisboa, aonde nada o impede de o exercitar por si.
Quando vemos um homem tam sério tractar de ridículo matérias de tanta conseqüência; quando vemos um Deputado tam
constitucional unido com outros tam anticonstitucionaes, quando
se tracta de reduzir o Brazil outra vez a colônia, naõ podemos
deixar de presumir, que a idea de abandonar o Brazil, e esíimulallo a que declare sua independência, he mui geral em Portugal,
e abrange todas as classes e todos o partidos políticos: ao depois
veremos mais algum facto, que isto mesmo confirma.
No entanto sempre diremos, que a matéria be demasiado importante, para se tractar com o ridículo, que lhe quiz trazer Fernandes Thomaz, de que El Rey delegasse sua authorídade em
Lisboa, se se julgasse necessária, pela distancia, essa delegação
no Brazil.
Se aos povos do Brazil se naõ dam meios legaes, para se livrarem dos magistrados que os oprimem, elles se livrarão dessa oppressaõ pela força ; porque tal he a marcha do espiritobumano.
Argumentemos sério, Sr. Fernandes Thomaz, em matérias de seriedade; o vir um homem do Brazil a Lisboa requerer a El Rey
a suspensão de qualquer magistrado, mandar El Rey depois disso ao Brazil informar-se do caso; receber dahi essa informação,
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a final mandar suspender esse magistrado, e o pobre queixoso
esperando em Lisboa todo esse tempo; he um remédio illusorio,
a que ninguém por conseqüência recorrerá ; he o mesmo que se
tal remédio naõ existisse; e naõ havendo remédio legal os homens recorrerão á força.
Isto he ponto mui sério, que se naõ deve metter a ridículo: se
em Portugal naõ querem viver unidos com o Brazil; porque preferem sua uniaõ com Hespanha, ou por qualquer outro motivo,
que lhes pareça; façam-no assim muito embora ; mas naõ tentem impor ao Brazil uma Constituição, da qual se podem seguir
essas vias de facto, que apontamos, e do que provirá a anarchia
e confusão : deixem-se, se assim o querem, do Brazil, mas he
uma crueldade tentar introduzir ali a anarchia, só pelo prazer de
ver arruinar-se aquelle paiz, quando disso a Portugal nenhum bem
lhe accresce.
Resta-nos unicamente notar uma observação do Deputado
Moura,neste debate; e muito lamentamos ter que fallar nella, por
vir de um Deputado tam distincto. He o que elle disse sobre
o medo, que devem ter os Brazilienses, de nma sublevaçaõ dos escravos, se no Brazil naõ obedecerem a tudo que quizerem as Cortes.
Esta ameaça ja se nos fez a nos mesmos, mas por vias tam
insignificantes, que julgamos naõ valer a pena de respondera
ella ; agora, porém, saindo da boca do illustre Deputado Moura,
tem um pezo, que naõ deve ficar em silencio.
Os escravos do Brazil, por mais de uma razaõ, que naõ he
preciso expender ao longo, naõ estaõ em circumstaucias de realizar uma sublevaçaõ : e quando o pudessem fazer as Cortes de
Portugal, em sua pobreza e falta de recursos, naõ estaõ em estado de dar ao Brazil algum auxilio, para derribar tal sublevaçaõ :
se ella succedesse, e tivesse de ser supitada, só o havia de ser
com as forças dos mesmos Brazilienses; porque o pobre Portugal lhe naõ podia valer.
A demais, os escravos, rivaes entre si, pelas diversas naçoens, a
que pertencem, eque conservam seus ódios uma ás outras, nem
se quer podem tentar essa sublevaçaõ, a menos que naõ tenham
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alguns instigadores : ora como esses instigadores evidentemente
naõ podem ser os Brazilienses, pelo muito que nisso vai seu interesse, só se poderiam a c h a r e m alguns Portuguezes, partidistas das Cortes : { e o que succederia, se no Brazil se descubrissem taes instigadores ? Pelo menos, se a prudência dos Governos pudesse vencer o furor popular, seria fazer embarcar todos os P o r t u g u e z e s , nos navios que se pudessem achar e mandailos todos em uma gargalheiia para Lisboa.
Taes seriam os efíettos de se pretender verificar tal ameaça:
naõ faltemos em tal, he o que pedimos a esses Senhores, que
fazem a ameaça, pelo bem dos Europeos que vivem no Brazil;
e aonde ganham sua vida; e saõ mui úteis membros da sociedade,
Se observássemos, que taes ideas eram somente apoiadas por
homens do partido do Deputado Trigoso, naõ nos haveria isso
causado maior sensação; porem quando vemos assim conspiraremse também os Deputados liberaes e constitucionaes, naõ podemos deixar de concluir, que o mal está mui aggravado, porque
os erros a respeito do Bra2Ü estaõ generalizados. Neste caso
convém ao Brazil tomar a tempo suas medidas, para obstar a
anarchia, que se lhe prepara.
A desgraça he que tudo parece dirigir-se ao mesmo fim. As
differentes opinioens no Brazil, quando começou a revolução,
produziram diversos partidos ; e as Cortes em vez de os accommodarem deixaram-os correr á rédea solta. Vimos o que succedeo a respeito de Pernambuco, e dos prezos, que dali mandou
R e g o , aos quaes se naõ deo satisfacçaõ a l g u m a ; e ainda agora
na sessaõ 3 0 6 foi preciso, que um Deputado de Pernambuco fizesse uma indicação, para se fazer sair o Ministro, que deve ir a
P e r n a m b u c o syndicar do comportamento de R e g o .
A promoção feita por Luiz do Rego foi confirmada, agora,
em Lisboa, em grande parte ; e a do Governo temporário de
Goyanna ficou no silencio. Deve notar-se, que a promoção de
Goyanna éra de mui poucos individuos, e dos que mais se distinguiram em oppór-se aos despotismos de R e g o ; e, por tanto,
a conservarem a uniaõ com P o r t u g a l . A promoção de Rego em
mui numerosa, comprehendia os satélites, que o cercavam, e que
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tinham cooperado para as desgraças de Peruambnco, quando
Rego, em combinação com os Áulicos do Rio de Janeiro, tractava de separar aquella provincia de Portugal.
As Cortes tem fechado os olhos aos procedimentos criminosos
da Juncta da Bahia, principalmente no facto dos prezos, que remetteo a Lisboa, (do que ao depois faltaremos mais por extenso;)
e a Juncta do Pará, entre outros desconcertos, remetteo prezos
a Lisboa três rapazes, irmaõs, do nome de Vasconcellos, accusando-os de chefes de uma conspiração para arruinar o Estado ;
e o Ministro de Justiça, por uma portaria de 31 de Janeiro, os
mandou metter na prizaõ do Castello, e depois por outra portaria
nini solemnernente manda processar essas crianças na Relação.
Independente da impolitica, que havia, em apoiarem as Cortes similhantes procedimentos arbitrários no Brazil, sem dar a
menor providencia para lhe pór cobro; bastava a injustiça manifesta de serem os accusados tirados do paiz aonde se diziam
criminosos, para serem julgados em Lisboa, aonde se difhcultam
tanto as provas de sua iimocencia, para que as Cortes marcassem
taes procedimentos com as mais decididas mostras de sua desapprovaçaõ.
Se as Cortes tivessem obstado a essas prepotencias, em tempo opportuno, naõ teriam agora a mortificaçaõ de ver a indifTerença com que no Brazil se olha para a sua authorídade, e as
suspeitas com que se escrutinizam os decretos e decisoens dessas
mesmas Cortes.
Na sessaõ 298, debatendo-se o ponto de haver ou naõ 110 Brazil uma authorídade, que suspendesse os magistrados, quando
fosse necessário, lembrou o Deputado Sarmento, que as Junctas
Governativas das provincias do Brazil ainda naõ estavam sauccionadas pela Constituição, e que provavelmente o naõ seriam.
Vejam que desconsolaçaõ naõ he para o Brazil o observar,
que nem mesmo essa authoridade local he provável que se lhe
preserve : que desgosto naõ vam causar ao Brazil taes declaraçoens.
Parece que tudo conspira para augmentar a classe dos descontentes 110 Brazil. O Ministro de Justiça, na sessaõ 308, fez uma
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proposição ás Cortes, para que se desse por acabado o tempo
aos ministros, que estaõ servindo no Brazil, a fim de nomear outros, em que o mesmo Ministro de Justiça puzesse mais confiança. Aqui temos pois uma numerosa, e ponderosa classe de homens despedidos de seus lugares ; e vistas as reformas, qne se
intentam na magistratura, sem esperanças de tornarem a serja
mais empregados < e naõ desejarão todos esses antes a independência do Brazil, com a qual podem conservar seus lugares, do
que virem para Portugal morrer de fome ?

Interrupçoens

ao Commercio do Brazil
Portugal.

pelo Governo de

Publicamos a p. 225 duas cartas do Cônsul Geral Portuguez
em Londres, em que se impõem algumas restricçoens ao commercio do Brazil. A primeira, e que nestas conjuncturashe a
mais importante, he a prohibiçaõ de levar pólvora e petrechos
ou muniçoens navaes ao Brazil, e dizem-nos, que ao depois se
fizera uma declaração, que só a pólvora, e muniçoens de guerra
entravam na prohibiçaõ.
Parece, por esta ordem, que Portugal está prompto a tirar a
espada contra o Brazil; porque o primeiro passo, que se custuma dar, quando se quer declarar a guerra a um inimigo, be impedir que elle receba muniçoens de guerra. He claro a sensação
que tal medida deve causar no Brazil, como proemio de guerra;
mas antes de considerar a cousa neste ponto de vista, olharemos
para a prohibiçaõ como de um artigo de commercio.
Neste sentido perguntamos { com que authoridade o Governo
de Portugal prohibe que vá algum gênero para o Brazil, sem que
as Cortes tenham para isso feito ley expressa? Se o Governo
pode impedir a importação deste gênero no Brazil, pode também
impedir outros ; e entaõ está o commercio do Brazil sujeito ao
capricho do Governo, até sem que as Cortes tenham nisso ingerência. Eis aqui um passo verdadeirameuie inconstitucional,
n i a s que se adniitte somente porque he contra o Brazil.
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Naõ sabemos se quem inventou esta medida teria gênio para
inventar a pólvora ; mas de certo naõ ha medida hostil mais fiivola, pelo que respeita o Brazil. i De que serve essa prohibiçaõ?
Quatro onças de salitre refinado, uma onça de enxofre, seis oitavas de carvaõ, reduzido a pó, moidos os engredientes em um
almofariz de pedra com uma maõ de páo, deitando-lhe água quanta baste para fazer massa, e depois de bem batida e mixturada,
seca ao sol, e passada por um crivo para areduzir a graõ : exaqui
toda a arte de fazer a pólvora. Para as grandes quantidades, em
vez do gral on almofariz, uza-se de pedras em moinho apropriado a esse fim ; batendo-se os ingredientes por 24 horas, que
he o bastante para se mixturarem bem.
Faltará pois no Brazil o carvaõ de salgueiro, ou de aveleira,
ou de outras arvores similhantes ? O salitre todo o mundo sabe
que ali o ha em abundância ; e o enxofre se produz no Peru e
outras partes da America.
Mas supponhamos, que nada disto havia i persuade-se o Governo de Portugal, que quando o Brazil precisar de pólvora, naõ
haverá quem lá a leve por contrabando ?
(Quem pedio licença á Hespanha para levar pólvora a Columbia ? ; E por falta dessa licença de Hespanha faltou ja mais a
pólvora em Columbia? Mas isto naõ he senaõ a continuação
daquelle miserável erro, que suppoem que a uniaõ do Brazil com
Portugal se deve sustentar pela força.
Força, como tam repetidas vezes temos dicto, naõ tem Portugal para sugeitar o Brazil: prova disso he, como as milícias
de Goyanna encurralaram Rego e suas tropas Europeas em Pernambuco ; prova he o que acaba de succeder no Rio-de-Janeiro,
aonde as milícias do paiz obrigaram 2:000 homens da guarniçaõ
Europea a despejar a cidade; prova he o que se fez mesmo agora em Pernambuco, que resolveram fazer sair dali todas as tropas Europeas.
Se as Cortes, em vez de dar ouvidos ao partido militar, e a uns
poucos de ignorantes, que instigavam o mandar tropas para o
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Brazil, houvessem usado dos meios pacíficos e próprios para conciliar a vontade dos povos do Brazil, naõ se veriam agora na necessidade de prohibir a entrada de pólvora no Brazil, e deverem desprezada a sua authorídade, e postergadas com tonto desar as suas ordens ; por naõ terem sequer cuidado em se fazerem
reconhecer geralmente no Brazil, no que houve o mais culpavel
descuido, como amplamente temos demonstrado em outros N.<*
No supplemento ao N.* 359 do Astro da Luzitania, achamos
uma carta, assignada O Inimigo da Calumnia, em que responde
a outro artigo anonymo, publicado contra o Governador do Ceará:
naõ entramos nas razoens originaes da contenda, e só mencionamos isto, para notar um facto, que se acha nessa carta, e he, que
a villa do Crato, a freguezia da Missaõ Velha, e parte da villa
do Jio.na provincia do Ceará, ainda hoje naõ abraçaram o Systema Constitucional.
Ora salta aos olhos, que se as Cortes naõ tem sabido extender
a sua authorídade a muitas partes do Brazil. que de facto se estaõ governando independentes, por falta de providencias das Cortes, querer conseguir isso com a prohibiçaõ da pólvora, he um
absurdo de primeira marca; porque naõ he mais do que mostrar
desejos impotentes de sugeitar o Brazil.

Prezos

Vindos da

Bahia.

Recebemos uma copia, impressa, da Petição, que fizeram a
El Rey, os homens, que vieram prezos da Babia para Lisboa, Esta petição se limita quasi somente a mostrar o máo
comportamento da Juncta Governativa daquella provincia; e
com effeito faz um cathalogo tam extenso dos procedimentos
illegaes, injustos e arbitrários daquella Juncta, que he absolutamente incompatível com os nossos limites publicar aquelle
papel, por mais desejos que tivéssemos de o fazer.
Porém, naõ obstante essa longa lista de accusaçoens, nem
o Ministério, nem as Cortes deram o menor passo, que indi-
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casse a intenção de averiguar, se as accusaçoens eram ou naõ
verdadeiras. Ora daqui se vê as esperanças, que se deixam aos
povos do Brazil, de serem bem succedidos em seus recursos a
Portugal.
Tanto a justiça como a boa política pediam, que o Governo se
mostrasse disposto a dar uma satisfacçaõ aos Bahianos, entrando no exame de accusaçoens tam serias : mas nisto nem uma
só palavra se disse; os prezos jazem na cadêa, e os seus oppressores vivem, como se nada se houvesse objectado contra elles.
Tal prospecto he bem de desanimar.
Mas a causa deste silencio do Governo, para com a Juncta
da Bahia, acha-se na natureza de algumas das accusaçoens,
que esses prezos fizeram. Entre ellas ha uma, de que aquella
Juncta, sem consultar um só cidadão da provincia, asseverou
e declarou, que a Bahia naõ fazia mais parte integrante do
Brazil, e se unia a Portugal. Ora se essa mesma desunião e
discordância he a que se tem proposto as Cortes, na instituição de diversas Junctas no Brazil, e com os commandantes
militares independentes, como haõ de tomar conhecimento de
cousa alguma contra a Juncta da Bahia, que favorece essas
vistas? As accusaçoens, que naõ saõ dessa natureza, devera
necessariamente escapar também ao abrigo das outras, que o
Governo de Portugal tem interesse em deixar no escuro.
Quanto aos crimes dos prezos, elles protestam, que só requerêram a essa Juncta, que dimittisse alguns de seus membros,
que eram impopulares, e incapazes; e se aquella Juncta foi
formada, gritando o povo tumultuariamente, que a queria, desejamos vèr a ley porque he crime gritar n'outro dia o povo que
a naõ quer.
Dizem os prezos, que só requereram ; que naõ usaram de
violência, que até nem houve assuada. Se assim he o facto, a
prepotência da Juncta em os mandar prender e remettêllos a
Lisboa, he manifesta: mas da averiguação desse facto depende
a declaração da sua criminalidade ou innocencia: mas sempre
VOL. XXVIL N°. 166.
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notaremos, que nos officios da Juncta da Bahia se naõ allega, que
houvesse violência alguma.
Nestes termos éra da razaõ e da justiça, que os prezos fossem soltos, e soltos se livrassem: mas isto naõ mandaram as
Cortes, e isso naõ fez o Governo ; porque se julgou neste caso
mais forte, do que quando chegaram os prezos de Pernambuco.
A prizaõ destes da Bahia naõ he menos escandalosa : até ha
entre elles um militar, que tinha chegado á Bahia só em Agosto, havia setle dias que ali se tinha casado; e vio-se arrancado
á sua família, e mandado a Lisboa, porque foi accusado de desejar apoiar o pacifico, requirimento do povo, que queria se instituísse na Bahia uma Juncta Governativa, similhante á de Pernambuco.
Isto saõ vexames mui sensíveis aos indivíduos, mui provocantes a suas famílias, e irritantes de todo o povo; as Cortes, pois,
naõ se deviam fazer cúmplices em taes procedimentos, desattendendo ás moçoens, que por mais de uma vez fizeram nas mesmas
Cortes, a este respeito, alguns dos Deputados da Bahia. Estes
factos naõ esquecem, e chegai á o tempo em que seja iuutil o
arrependimento de os haver perpetrado.
Mui diversa seria agora a perspectiva da uniaõ do Brazil com
Portugal, se quando aquellas províncias do Ultramar se começaram a declarar pelo systema constitucional, as Cortes, em vez de
mandarem tropas para apoiar partidos, enviassem commissarios,
que examinassem a vontade dos povos, e se estabelecessem logo
Junctas Administrativas, formadas com deliberação, e verdadeira approvaçaõ do povo. Os que primeiro se apossaram do Governo da Bahia, sem entrar no exame de seu character moral,
que a petição, de que falíamos, pinta em negras cores, mostraram logo, que naõ tinham outras ideas de Governo, que naõ fosse
o Despotismo, e passaram para st a arbitrariedade dos antigos
Governadores. Isto deviam logo remediar as Cortes, e o tenam
feito á satisfacçaô do povo. se em vez de mandar tropas emapoio
daquella Juncta, mandassem commissarios, que a fizessem substituir por outra escolhida com mais deliberação. Nao podem
as Cortes allegar em sua justificação, que ignoravam isto; por-
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que de seu importante dever éra informar-se do verdadeiro estado político do Brazil, e mui fácil lhes éra obter essa informação,
adoptandando a medida que temos indicado.
IVlas naõ pode sequer snppor-se, que as Cortes obravam por
ignorância; porque com ellas coincidio a Juncta da Bahia em
uma medida, que mais tem cooperado para a má intelligencia
entre o Brazil e Portugal. Foi esta o mandárem-se tropas para
sustentar os despotismos de Luiz do Rego ; a quem a Juncta da
Bahia, primeiro mandou vilipiendiar por seus gazeteiros, e depois
auxiliar com suas tropas contra o povo todo daquella provincia,
que se queria ver livre de tam grande fiagello.

Maranhão.
Chegáram-nos á maõ alguns N.os do Conciliador, gazeta impressa na cidade de S. Luiz do Maranhão; e quando naõ tivéssemos outras provas da incapacidade, por naõ dizeroulra cousa,
do Governador daquella provincia, como temos ja visto em outros
N. os , bastava o que lemos nestas gazetas, para julgarmos que tal
homem éra o mais impróprio para consolidar o systema constitucional naquelle paiz, ou fomentar a uniaõ entre o Brazil e Portugal.
Nessas gazetas, publicadas debaixo das vistas do mesmo Governador, naõ só achamos os mais desmesurados elogios a elle
Governador, o que de boa mente lhe perdoaríamos em comiseração de sua vaidade; porém os mais atrozes insultos, contra varias pessoas, que se nomêam por seus nomes, e que o mesmo Governador, até em seus ofiicios para Lisboa, tem declarado seus
opponentes políticos, ao mesmo tempo que a estes se nega toda
a satisfacçaõ e desagravo.
Entre estes he mui conspicuo Honorio Jozé Teixeira, a quem
a mesma gazeta, o Conciliador do Maranhão, tem insultado e
vituperado por todos os modos, até publicando uma carta, em que
o accusa de falsário, e furtar firmas. Se ha escripto, que se deva chamar libello, seguramente he um desta natureza; e o crime
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he ainda mais atroz, quando essa publicação apparece em uma
gazeta, que todos sabem tem a sancçaõ do mesmo Governo.
Teixeira requer ao Governador, que mande nomear os Jurados,
segundo a ley novissima da liberdade da imprensa, a fim de pôr
uma acçaõ contra o Gazeteiro, e poder assim j ustificar-se das imputaçoens, que se lhe fizeram. O Governador naõ lhe differe, e
o Gazeteiro toma disso occasiaõ para tornar a accumular novos
insultos contra Teixeira.
Este naõ tem mandado para a Europa conta desta perseguição,
que tem soffrido, da parte dos intrusos, que governam a sua terra ; e se a tem mandado a alguém, mui bem sopitada tem sido ;
porque delia naõ temos tido mais noticia, do que por essas poucas gazetas, que nos tem chegado á maõ ; e que sendo contrarias
a Teixeira, por força contam só o que lhes faz geito. Mas Teixeira deve lembrar-se, que he de seu dever fazer públicos
esses factos : naõ só pelo que lhe diz respeito, mas pelo bem da
Naçaõ, a fim de que se conheçam e remedeiem as tramas, dos
que desejam ver continuado o despotismo no Brazil.
Nos naõ cremos que Teixeira se engane tanto na escolha de
seus amigos, que tenha enviado as contas das injustiças, que
tem soffrido, a pessoas, que tenham motivos de partido para as
sonegar; e por isso imputamos a culpa ao mesmo Teixeira, de se
naõ ter justificado na opinião publica, quando os seus opponentes tanto tem trabalhado pelo infamar. He somente este silencio
de Teixeira, quem pôde fazer que o publico o julgue criminoso
do que se lhe tem imputado; porque quanto ás accusaçoens,
ellas mostram tal rancor contra o indivíduo, que evidentemente
se fazem suspeitas de parcialidade.
Pelo que respeita ao Governador, ja vimos em outros N.°° como elle tem sido characterizado nas Cortes.

Estado

político

de

Portugal.

He grande lastima, que uma reforma tam necessária, como éra
a do Governo em Portugal, e tam bem começada como foi a da
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presente revolução, se tenha tanto estragado, pela falta de homens capazes, que cooperem nessa difficil empreza ; principalmente na parte executiva do Governo.
Nasessaõ 295 o Deputado Xavier Monteiro, propondo que se
dissesse ao Governo, que naõ provesse officios de Fazenda sem
consultar as Cortes, concluio dizendo : — " he bem claro, que se
nós naõ fizermos as reformas o Poder Executivo nunca as fará."
Estas expressoens saõ mui fortes, mas nem por isso deixam de
ser verdadeiras ; e por força ha de ser assim com a escolha de
Ministros, que se tem feito : cada um só tracta de fazer seu partido, e esse partido adquirido pela repartição dos empregos. Se
assim naõ fosse naõ haveríamos visto na celebre lista dos últimos
diplomáticos despachados, pessoas de taes Iabeos ; até, para vergonha das vergonhas, um que, fazendo vida de alcoviteiro, tinha
uma casa d1 alcouce.
O Deputado Pereira do Carmo, com o patriotismo que tanto
o distingue, ampliou, na sessaõ 297, a indicação que ja tinba
feito, propondo que os Ministros naõ provessem officio algum
que .vagasse, sem o participarem ás Cortes: estas mandaram
cumprir a indicação; porque he ja bem manifesto, que apenas
vaga algum lugar logo nelle se mette algum afilhado; e naõ
importa qual he o meecimento de tal afilhado, com tanto que
isso produza as relaçoens que se desejam. Eis aqui porque o
systema constitucional naõ faz progressos.
A avidez em promover os officios, para accomtnodar afilhados,
mostra-se bem no encontro das diversas authoridades, em obter
o mesmo objecto. No Diário do Governo N.° 307 vemos officios postos a concurso perante o Conselho da Fazenda, quando o Conselho de Estado annuncia perante elle esses mesmos
concursos; e o Ministro da Fazenda mandou tirar do concurso,
lugares, que o Conselho de Estado tinha offerecido a concurso.
OThessuroestá em tal estado de pobreza, que ainda se naõ
pagou aos fornecedores do Exercito do Norte, que promoveo a
Regeneração ; como se vê pelos extractos da sessaõ 295. Ora
quando nem tam relevante serviço obtém assás consideração
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para se pagar esta divida, que muito he que as outras estejam
faltas de pagamento.
A administração da Justiça serve ainda, como d'antes, de objecto de amargas queixas, pela pouca exactidaõ com que os Magistrados executam as leys.
Publicou-se um relatório feito pelalntendencia, sobre a diminuição progressiva dos assassinos e roubos em Portugal; he fundada na correspondência official, recebida na Intendencia Geral
da Policia, desde 21 de Maio de 1822 até o fim do mesmo
anno.
Segundo este relatório, desde 21 de Maio até o fim de Septembro houveram 286 roubos mais consideráveis; 113 mortes,
das quaes 84 violentas; 6 casuaes ; 21 duvidosas.
Desde o 1.° de Outubro até o fim de Dezembro, 156 roubos
mais notáveis, 97 mortes; 59 violentas ; 22 casuaes; 16 duviNeste estado, que se chama diminuído, dos crimes mais directos contra segurança publica, temos a bagatella de mais de 24
mortes cada mez.
Ora o Systema Constitucional naõ pode em um anno mudar
o character de uma naçaõ, aonde se notou sempre pelos estrangeiros esse character de assassino premeditado. Mas como
essa diminuição nos crimes se attribue no Diário do Governo
ao Ministério de Justiça, desejaríamos saber, quantos foram os
reos desses 210 mortes, commettidas desde 21 de Maio até 30
de Dezembro, que foram prezos, processados e punidos segundo as leys. Nisto sem duvida deve recair louvor ao Ministro
de Justiça, se fizer executar as leys com promptidaõ; mascomo ainda naõ vimos esse mappa dos processados e punidos, e
menos temos informação da promptidaõ dos processos e castigos, somos por isso obrigados a suspender nosso louvor, ate que
o saibamos.
Na sessaõ 306 fez o Deputado Franzini uma indicação, para
que se publicassem oficialmente as listas dos processos, a fim
de haver uma estatística criminal do paiz, pela qual se possa
ajuizar da utilidade ou incompeteucia da Jurisprudenqia cnun-
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nal. Mas nessa mesma sessaõ fez o Deputado Borges Carneiro
outra indicação, em que se mostra quam atrazados andamos processos dos prezos, havendo-os nas cadeas do Porto de 4, C, 8 e
mais annos. Ora quando isto assim succede na repartição do
Ministro mais activo, que naõ he de presumir nas demais ?
Mas, em vez de se remediarem estes males, parece que se quer
seguir o systema de impedir que nelles se falle ; e este he o peior
symptoma que podemos observar ; o que conjecturamos daqui.
Na sessaõ 298, por occasiaõ de se annunciar o estabelecimento
de uma sociedade patriótica, como pode o Leitor ver a p. 259,
disse o Deputado Pinto de Magalhaens, que se naõ podiam formar sociedades sem licença do Governo. Ora isto sem duvida
he doutrina mui inconstitucional ; porque as bazes, ja sanccionadas, dizem, logo no segundo artigo, que a liberdade consiste
na faculdade, que competente a cada um, de fazer tudo o que a
ley naõ prohibe : e aonde acha o Deputado Magalhaens a ley,
que prohibe ajunctarem-se os homens em sociedades, a naõ ser
a ley, que fez Villanova Portugal, no Brazil ? E se essa péssima ley he a que deve reyiiar depois da regeneração, que a guardem esses Senhores para si, que nos a naõ queremos.
O Deputado B. Canteiro naõ foi tam longe como o outro,
mas sempre disse, que taes sociedades eram inúteis; porque
para propagar o systema constitucional bastava o Congresso e o
Poder Executivo. Ora também nisto se engana aquelle Deputado; porque aprova de que naõ b a s t ã o Congresso e o
Poder Executivo para isso, he que se tem mandado aos Parochos
pregar e favor do systema, o que se naõ teria feito, se bastasse
o Executivo para o recomuiendar.
A nossa opinião he, que o systema constitucional se naõ pode
consolidar, sem a liberdade de fallar e discutir nos negócios
públicos, e que ainda que nessas discussoens se falle contra o
systema; isso naõ produzirá mal algum, excepto se o mesmo
Congresso fizer leys inconseqüentes e impoliticas, e o Execulivo deixar continuar os antigos abusos : entaõ as criticas
produzirão effeito, e dislo he do que se devem guardar.
Bem aferrolhadas andavam as bocas no systema antigo, mas
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nem por isso deixaram as maldades do Goveruo de atirar com
elle por terra.

Legislação

sobre os

Jurados.

Ja vimos a opposiçaõ, que se tem feito nas Cortes, sobre a
introducçaõ dos Jurados nas causas civis. Esta matéria se tornou a discutir de novo «a sessaõ 305, ficando adiado o debate
que se concluio na sessaõ 306.
Dissemos ja, que o argumento, produzido nas Cortes contra
essa admissão de Jurados, fundando-se na hypotbese de quea
Naçaõ naõ estava assás illustrada para esta instituição era um
argumento fundado em falsa bypothese ; que a dificuldade nao
está um achar Jurados competentes, mas em ter Magistrados, que os saibam dirigir em seu officio.
Na Inglaterra tiram-se muitas vezes os Jurados communs,
de classes mui inferiores da sociedade, e a experiência mostra,
que cumprem perfeitamente com seus deveres, guiados por
Juizes illustrados: ora, para ter esses Juizes, em Portugal, deveriam as Cortes ha muito tempo ter cuidado em mandar ensinar os princípios necessários para os Magistrados se saberem
haver com os jurados.
Os louvados, que saõ mui bem conhecidos na legislação
Portugueza, saõ, mui proximamente, o que se chama Jurados
n a legislação Ingleza, imitada pelos Fstados-Unidos, França,
Hespanha, fcc. ; e a sua introducçaõ em Portugal, nas causas
civis, nos parece ainda mais fácil, do que nas causas crimes
Supponhamos, por exemplo, que se começava, mandando decidir por Jurados todas as causas commerciaes. Ninguém
dirá, que na classe dos negociantes Portuguezes em Lisboa,
Porto, &c. se naõ acham homens de negocio, que tenbam
tanta inctrucçaõ, pelo menos, como os çapateiros, e tendeiros,
que estamos todos dias vendo servir de Jurados na Inglaterra,
toda a dificuldade está e.n ter u.n Juiz, que explique bem «
claramente aos Jurados a distiucçaó entre o facto e direito, na
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questão, que se tractar ante elles ; e as regra jurídicas para
decidir das provas com o menor engano possivel.
Parece-nos, que os jurados de negociantes nas causas mercantis, em breve tempo dariam a conhecer á Naçaõ a utilidade
deste estabelicimento, mostrariam a facilidade de se introduzir
esta practica; e serviriam como de eschola, aonde as outras
classes da Naçaõ aprendessem a exercitar essas funcçoens, tam
úteis á sociedade. Ainda sem lembrar a vantagem immediata
de se verem os negociantes livres das chicanas, que se practicam na juncta do Commercio, contra a qual se tem feito tantas
e tam acerbas queixas.
A matéria, que se discutio, nas mencionadas sessoens 305 e
306, foi a do artigo 171 da Constituição, sobre quem devia e l e ger ou nomear esses Jurados, quando se houverem de e s t a b e lecer ; visto que infelizmente j a se decidio, que naõ t e r a õ lugar
6enaõ depois de feitos os códigos, e sabe Deus quando isso se
fará.
Depois de renhida discussão, sobre o artigo, e de varias
emendas, que se lhe propuzéram, se approvou " que a lista dos
Jurados de cada districto será
mada pelo povo directamente,
e constando de um numero determinado, d'entre as pessoas, que
tiverem as qualidades designadas pelas l e y s . "
He claro que se adoptou esta decisão tam vaga, pela razaõ que
tem operado em muitos outros casos nas Cortes ; isto h e , um
demasiado desejo de contentar partidos. Os Jurados eleitos
pelo povo, como a ley designar, e d'entre as pessoas que a ley
determinar, naõ quer dizer outra cousa, senaõ que alguma ley
futura arranjará este negocio; e entaõ éra melhor que a Coustituiçaõ naõ dissesse nada a este respeito.
Lemos no independente (Jornal publicado em Lisboa) um
artigo contra os Jurados ; e, havendo-o comparado com os debates das Cortes, achamos que naõ éra outra cousa mais do
que a sustentação das opinioens dos Deputados Fernandes T h o maz, Moura, e outros, que nas Cortes se tem muito esforçado
Voi.. XXV1I1. N \ 166.
r p
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por obstar á introducçaõ dos J u r a d o s

ou restringiu*, quando

naõ puderam de todo impedida.
Fazemos, como he devido, mui ampla justiça aos motivos desses Deputados ; e cremos que pugnaram pelo que suppunliam
ser os verdadeiros interesses de sua pátria, mas pelas referencias, que fizeram ; principalmente o Deputado Moura, à legislação e pratica Ingleza, na matéria de Jurados, conhecemos
quanto ignoram o que nisto ha, e a lamentável escuridão em que
se achavam o resto dos Deputados, que nenhum pôde responder
ao que se disse. O loquaz Trigoso, naõ achando em seus Cânones nada análogo á opt.n.a legislação dos Jurados, teve a prudência de occultar no silencio sua ignorância. Isto prova quanto um homem, que tem perdido o s t u tempo en. estuda, a geriugonça chamada Direito Canonico, he incapaz de ser consultado
como legislador, em séculos .Iluminados e de instrucçaô : a naõ
ser assim, Trigoso, que tanto falia, (aliaria também nesta questão ; mas faltaram-lhe os seus cânones.
H e escusado dizer mais na matéria, pelo que respeita a Portugal ; porque como ali naõ ha de haver Jurados, ate que se publiquem os Códigos, tempo haverá, e largo tempo, para escrever dissertaçoeus sobre este objecto.

Alteração

da moeda em

Portugal-

Ha muitas vezes coincidências na vida humana, que por inesperadas se chamam accaso, e por importantes ferem a imaginação de maneira, que até obriga os supersticiosos a explicarem o facto por causas sobre naturaes.
Di vertíamos alguma ora de des.anço, lendo a historia de Portucal e na vida de D . Fernando estávamos nesta passagem:
.. Â falta de economia pôz El Rey em dificuldades nunca
experimentadas de seus antecessores, achando-se com o Erano
e x h a u s t o , e vendo-se obrigado a ppellar para o fatal recurso
dos máos políticos, que foi levantar o valor ao pouco dinheiro,
que lhe restava.
Mas conhecendo em fim os inconvenientes
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desta operação, reduzio a moeda ao seu antigo valor, mas tam
fora de tempo, que o remédio foi naõ menos pernicioso que o
mal.
Faziainos sobr; isto a reflexão de que similhante erro j a naõ
tornaria a acontecer em nossos teni|ios, quando os princípios de
economia política saõ tam bem e tam geralmente conhecidos,
Neste momento chegam-nos á maõ as gazetas de Lisboa, e logo
na primeira que abrimos achamos o projecto apresentado ás
Cortes para se alterar o valor á moeda de ouro : mal criamos
nossos olhos ; tal foi nossa admiração.
Nem temos lugar, nem he do nosso instituto, escrever a q u i
um tractado sobre o systema monetário; mas naõ podemos deixar dt fazer unia ou outra observação, para mostrar a ruinosa
tendência dessa contemplada medida.
As Cortes tinham pedido ao Ministro de Fazenda uma informação sobre esta matéria, e a resposta do Ministro, recebida na
sessaõ 299 foi julgada pelas Cortes tam desvairada e fora de
pioposilo, que até muitos Deputados foram de opinião, que naõ
valia a pena de a mandar i m p r i m i r ; outros, porém, quizeram
que se imprimisse, mesmo para mostiar ao publico a falta de
habilidade d Ministro.
Na sessaõ 3 0 7 , começou-se a discutir a matéria, e foi proposto, que as moedas de ouro tivessem um valor nominal, á proporção de 122. 880 reis por m a r c o ; e de toque de 2 2 quilates ;
consequentemente as peças de 4 oitavas, que valiam 6 . 4 0 0 reis
correrão por 7.680.
Os antigos conheciam bem a importância de conservar inalteráveis a moeda, as medidas e os pezos, quando fizeram destes
artigos objectos sagrados e de religião, como acontecia entre
os Romanos e outros povos.
A moeda naõ recebe o seu valor da authorídade publica ; o
cunho somente marca o pezo e titulo da morda. Tem-se demonstrado, que a onça de ouro valia em França, ha 2 0 0 annos
16 livras, 5 soldos, e 4 dinheiros, e a onça cie prata 1 livià, 12
soldos ; presentemeute vale a onça d'ouro cerca de 15 onças de
piata. He portanto vario o valor relativo destes metaes, segun-
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do a sua abundância ou escacez, e naõ segundo o valor q « lhe
fixa o Governo.
A introducçaõ da prata de Hespanha, he quem tem feito subir o
valor do ouro em Portugal; porém vistas as relaçoens coumerciaes de Portugal com o Brazil, naõ se pode legislar nesta matem,
sem tomar em consideração o valor relativo desles dous metaes
em ambos os paizes. Ora 960 reis no Brazil naõ tem o mesmo
valor, intrinseco, que OCO reis em Portugal; porque 960 reis, no
Brazil, saõ cunhados duma pataca Hespanhola, que tem 489
graõs de praia; e dous cruzados novos, em Portugal, tem 526
graõs de prata : as>.... ura real em Portugal, tem mais valo. do
que um real no Brazil.
O Governo pode alterar as moedas, falsificando-as com maior
liga: levantando-lhe o valor: e fixando-lhe mal a proporção entre
o ouro e a prata.
A primeira operação he funesta, a segunda e terceira saõ, pelo
menos, inúteis. O augmento do valor da moeda naõ lhe augmen,a o preço. Se o Governo augmenta o valor á moeda, cuidando
que nisso adquire maior riqueza, succeder-lhe-hacomo ao armador que vendo que cem covados de panno naõ lhe chegavam para
ornar nina casa. medio-os por um covado diminuto, cora o que
achou 150 covados, mas nem por isso teve mais quantidade de
pano, para o que precisava ; porque a diminuição da medida naõ
lhe augmentou a quantidade do pano.
Naõ podendo entrar na discussão cabal desta questão, para o
que, como dissemos acima, necessariamente nos deve faltar tempo e lugar, neste circumscripto periódico, quando o objecto requer longo tractado, limitar-nos-hemos a notar 1.» que esta Operação he nociva á Naçaõ ; e 2.» que naõ conresponderá .os fins,
a que o Governo se propõem.
O primeiro mal que a Naçaõ sóffre com esta alteração da moeda, saõ as fraudes, que se seguem aos contractos; porque o
exacto cumprimento destes depende da fiel manutenção dos preços no mesmo padraõ : assim o senhorio de uma casa, que a tivesse alugado por 7.680, virá agora a receber somente 6.400;
por que o Governo lhe aprouve por a essa moeda o alcunho de
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7.ttS0; e quando esse senhorio quizer ii com essa moeda comprar algum gênero, que até aqui lhe oustuvu 0.400, a d i a r á que
lhe pedem por elle 7 . 6 8 0 ; e assim perde tá o senhorio no contraem, que linha feito, 1280, ou perto de 20 per cento.
O segundo mal he o que resulta a todos os que recebem pensoens ou ordenados do T h e s o u r o ; porque a todos elles se lhes
diminue o pagamento, na mesma proporção desse augmento nominal da moeda.
0 terceiro mal e de mais extensas perdas para a naçaõ, he a
influencia, que isto tem no cambio e s t r a n g e i r o ; porque naõ so
abaixará mais contra Portugal, na razaõ desse augmento nominal
da moeda, mas terá ainda maior baixa que isso, pelo transtorno
oceasionado nas operaçoens mercantis do paiz.
He claro, que, se no cunho actual 1 .000 reis valem ao par 6 7 J
peniques em Londres, se a moeda de mil reis se manda valer
2.000 reis em Portugal, o negociante Inglez chamará tarnbein
2.000 reis o par de 0 7 | peniques ; e a demais, estando j a o cambio abaixo do par contra Portugal, augmentando-se o valor imaginário, mais se augmenta em proporção essa perda.
0 quarto mal he o desarranjo da proporção entre o cunho de
ouro e de prata, que fará desapparecer esta da circulaçaC, com
notável detrimento dos povos ; porque ainda que o Deputado Miranda asseverou, que essa proporção ficava como 1 para 16 : deve
lembrar-se, que isso naõ he tam fácil de provar-se como de dizerse ; e também que naõ he ao Governo a quem pertence fixar esSa
proporção, no valor real, por mais que o faça no valor nominal.
Os benefícios, que o Governo se propõem obter, com a frauduleuta medida de augmentar o valor nominal da moeda, saõ 1."
Ganhar a dirTerença, cunhando por augmentado valor a mesma
porçaõ de ouro» que dantes dava por menos. 2.° Impedir, que
essa moeda assim depreciada naõ saia paia fora do Reyno.
Quanto ao 1.° Esse lucro he só por uma vez, cunhando a moeda; mas ao depois perde nas rendas que r e c e b e ; porque os
tnbutos lhe saõ pagos nessa mesma moeda viciada, e assim por
um lucro soffre tantas perdas, quantas vezes essa moeda entrar
outra vez no Erário em pagamento de rendas publicas.
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Alem disso o Governo está mui enganado, se cuida que elle só
ha de ter esse lucro de cunhar o ouro com valor nominal aiiginentado ; porque talvez se cunhe em Bira.n.ghain, e outras partes,
mais peças de 7.680, do que se cunharão na casa da Moeda e...
Lisboa, e se essas peças assim cunhadas a furto, e introduzidas
pelos contrabandistas forem de ouro de igual toque e pezo, será
impossível d.stingu.r umas das outras < e que immensa riqueza
naõ a d q u i m a õ os falsários dessas moedas? e se elles ganham
< que perda naõ he. para os povos de Portugal que saõ obrigados
a receber essas peças d'ou.o de Birmingha.n, por tam augmentado valor ?
Assim o Governo de Portugal força os seus subd.tos a uma
perda, de que só se aproveitarão os cunhadores de Birmingham.
Por outra parte, ainda isso que pôde pertencer ao Governo de
tal ganho, o pagará elle bem caro, nos gêneros, que for obrigado a c o m p r a r ; porque, encarecendo todos os gêneros á proporção do aug.nento nominal do valor da moeda, achará o Governo,
que o excesso, que tem de pagar.he muito maior, que o lucro que
participou junctamente com os cunhadores de Birmingham;
pois esses lucros saõ divididos por ambos os cunhadores, eas
perdas nas cotnpias, iguaes aos lucros de ambos, só as soffre
essse Governo.
Aclarêmos isto com um exemplo ; supponhamos, que o augmento nominal da moeda fez crece. esse meio circulante um milhão : um milhão também angmentaraõ os preços de tudo: supponhamos agora que o Governo tem de comprar gêneros de p,eço a u m e n t a d o no valor cie.se milhaõ. Do milhaõ de lucro,
„o auomen.o ,1a moeda, meio milhaõ irá para os cunhadores de
Birmingham . e ouiru mc.o íica.apara o Governo, mas da perda
do milhaõ nos a « i e . o > comp.amw ™* participam os de Birmingham ; assim o Governo virá a perder meio milhaõ, nessa especulaçaõ de augmentar o valor á sua moeda.
Vamos á queixa de que o dinheiro sáe de Portugal, e que
tsso se impede augn.entando o valor á moeda. Se quem tem uma
peça de 6.400 em Lisboa a dá por um chapeo Inglez, he porque o Portuguez carecia do chapeo. e o Inglez carecia da peça
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o nome do chapeo naõ muda, nem muda a mutua nececsidade
dos dous contractantes ; porém mudou o nome da peça, que se
chamava de 6.400, e agora se chama de 7.880 ; que se segue
dahi? Que o Inglez dá o seu chapeo po. uma peça de 7.880 ;
e essa peça, existindo a mesma mutua precisão, sempre vem
para Inglaterra, seja com o nome de 6.400, seja coto o nome de
7.880.
A carestia do ouro, em Portugal, resulta de causas mui differentes do que o seu valor nominal, e por isso se naõ remedea
com a alteração desse valor: notaremos duas dessas c a u s a s :
uma he a falta de confiança em um Governo, que ainda se
naõ acha consolidado; dahi provem que cada um, que tem
dinheiro, esconde-o, e isso lie outro tanto ouro tirado á circulação: outra causa he o estado miserável do Cambio, por varias
razoens ; e esse cambio, em vez de melhorar com a medida
proposta, deve ser ainda mais deteriorado.
A importação dessa moeda augmentada de valor, sendo uma
perda total para o Kc.yno, por força deve influir no cambio ;
e que essa má moeda, cunhada em paizes estrangeiros, ha de
entrar em Portugal, se prova bem pelo recente exemplo da
moeda de cobre com subido valor, que ha poucos annos se
mandou circular em Pernambuco: os estrangeiros introduziram ali esse cobre em immensas quantidades, no que ganhavam
500 por cento. Assim como entrava essa moeda de cobre em
Pernambuco, assim entrará a outra de ouro em Portugal,e os
males, que aquella produzio em Pernambuco, seraõ mais sensiveis> em Portugal, pelo maior valor do cunho, e maior somma
no total.
Da multiplicidade de authores, que tem tractado sobre esta
matéria, citaremos somente uni, que naõ he muito moderno; e
he Mr. Law, na sua memória sobre os usos da moeda .• divide-se
em quatro partes: na l.a prova, que o cunho naõ he quem dá o
valor á moeda: na 2.» q u e a prohibiçaõ de exportar a moeda,
he causa de maior exportação; porque faz augmentar o carrii
bio : na & • que o augmento do valor da moeda he injusto, e
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prejudicial ao Estado : na 4.» que naõ pertence ao Governo regular o preço das diversas moedas.
Para essa

obra remettemos nossos Leitores, que quizerera

ajuizar dos argumentos, produzidos em Cortes, pelos fautores da
medida de augmentar o valor á moeda.

Banco de

Lisboa.

Publicamos a p. 2 2 2 , « ley por que a instituição do Banco
foi ja alterada, ou para melhor dizer se declarou, que o projecto do Banco naõ surti o o effeito, que se propunham as Cortes.
Era isto bem de esperar, pelo que expeudemos no nosso N».
passado, e agora veraõ as Cortes, que nem tudo que ellas determinam pôde inspirar a mesma fé dos Decretos do Concilio
de Trento, como a outros respeitos ja notamos.
Achamos no Independente (Jornal de Lisboa) um artigo, que
nos parece vem muito em apoio de nossa opinião. Diz o Independente, que nenhum Governo se pôde sustentar sem credito; leva isto mais a diante, e declara, que o presente systema
constitucional cairá por terra, se naõ tiver credito : dahi passa a
mostrar que o presente Governo de Portugal naõ pôde ter credito em quanto naõ pagar a quem deve ; principalmente dividas, que de sua natureza clamam pelo mais prompto e punctual pagamento.
Sendo isto a s s i m ; como podiam as Cortes suppór, que tinham na sua maõ estabelecer um Banco, debaixo de seus auspícios, e com o reconhecido fim de obterem um empréstimo ?
Naõ he pois de admirar, antes éra muito de esperar, que tal
projecto falhasse.
Tendo, pois, falhado o projecto, achamos menos prudente,
que as Cortes insistisem em mandar ir para diante o Banco, nas
circumstancias, em que o fizeram : ser-lhes-hia ás Cortes de
mais honra, e á Naçaõ de mais proveito, abandonar o plano,
cuja execução, nos termos da segunda
aos accionistas, que subocievêiam.

ley, he uma injustiça
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As pessoas, que assignáram para uma ou mais acçoens, nesse
Banco foi na supposiçaõ de que elle teria o grande capital, que
esse cspsral, logo os
g s (jórtes marcaram : naõ appareceo
subscriptores naõ saõ obrigados ás suas assignaturas ; por que
da parte das Cortes falta uma condição essencial docontracto,
quehe o capital, de que deve constar o Banco.
Naõ lie o mesmo para um indivíduo metter os seus 500 000
reis em uma Companhia, que tem sinco milhoens de fundo, ou
n'outra que tem somente 600:000 reis; porque uma companhia
de grandes fundos appresenta muito mais segurança aos accionistas, e muito maior probabilidade de lucros, em proporção
do que uma sociedade de limitados recursos.
Se, pois, os accionistas, que subscreveram suas acçoens, na
supposiçaõ de que o Banco teria aquelles grandes fundos, forem
agora obrigados a realizar suas acçoens, quando o Banco naõ
tem os suppostos fundos, faz-se-lhes uma injustiça e um roubo,
E no sentido de os obrigar a isso olhamos nós para o relatório
da Commissaõ das Cortes, que estigmatizou, os que naõ querem
subscrever para o Banco, de inconstitucionaes, usurarios, faltos
de patriotismo, &c.; os homens capitalistas podem ser constitucionaes, e bons patriotas, e com tudo naõ quererem arriscar sua
fazenda e bens, e a fortuna de suas famílias, ein um estabelicimento em que naõ tem confiança ; e aquelles epithetos da Commissaõ se naõ podem tomar em outro ponto de vista, senaõ
como ameaça, para que os que deram seus nomes em accionistas
os naõ retirem, com medo de incorrer naquellas accusaçoens. Este
naõ he o modo de levar adiante um Governo popular.
Desfeito o projecto do Banco, propôem-se ja as Cortes a pedir um empréstimo ; por quem o tem feito ao Imperador de Áustria, ao Rey de Nápoles, & c , & c . e que o fará aos piratas de
Argel, se lhe derem as competentes usuras : mas as Cortes devem lembrar-se que se tivessem o credito, que o " Independente"
lhes nega, e se ha no Reyno a quarta parte do grande capital,
que a Commissaõ das mesmas Cortes assevera haver, esse empréstimo poderia a prudência acharem Portugal, sem lhes ser
VOL. XXVIH. N<\ 166.
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preciso recorrer aos usarios estrangeiros; que bem caro lhes faraó pagar raes avanços; e essas usuras saõ outro tanto capital,
que Portugal pagará todos os annos ao estrangeiro, cora manifesta mina de suas finanças, e claro deterioramento de sua industria.

Banco do

Brazil.

Segundo as ultimas noticias do Rio-de-Janeiro, o Banco Ia-se
recobrando em seus negócios, a ptzar dos males, que lhe fez o
o passado Ministério, e a pezar da ii.difJertnça com que o tractou
o presente Governo Constitucional de Portugal, e seus adherentes.
Dizem-nos, que o melhoramento daquelle Bancohedevido em
grande parte aos esforços do Visconde do Rio-Seco, depois que
entrou naquella administração. Mas ainda assim tem sido mui
contrariado pelo actual Thesoureiro Mor, Jozé Caetano Gomes,e
seu Escrivão, Joaõ Ferreira da Costa.
Os Negnciantes Inglezes tem também auxiliado muito aquelle Banco, e na verdade aquelle estabelicimento naõ poderia dei»
xar de prosperar, se o mesmo Governo naõ tivesse trabalhado
tanto pelo annihilar.
Quanto a nós, para o Banco se fazer um dos mais respeitáveis
estabelicimentos daquelle gênero no Mundo, basta que o Governo lhe pague o que lhe deve, e que se naõ mêtta mais cora elle;
pois estamos persuadidos, que a menor ingerência do Governo
he peçonha, que mata a todo o Banco, e tauto mais violentamente, quanto maior for essa ingerência.

Ilhas dos

Açores,

Publicamos a p. 219, a ley para o Governo político das Ilhas
dos Açores; e, como os Leitores veraõ, saio ainda somente
provisória. Taes saõ as conseqüências de se occuparem as
Cortes com as bagakllas d os boidad dos vestidos, inlertora-
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Der as sérias discussoens, para receber cumprimentos dos militares • t lér congratulaçoens até de mestres de eschola ; e se
todos os mestres de eschola tiverem a vaidade de escrever ás
Cortes seus parabéns, naõ haverá maõs a medir na leitura de todos esses papeis.
Quanto á ley, de que se tracta, sendo somente medida provi'
soria, naõ merece uma critica rigorosa; mas naõ podemos deixar de notar, no artigo segundo, a expressão, de que as differentes comarcas das ilhas só ficam sugeitas ao Governo de Porgal, roíno se houvesse outro Governo no Reyno-Unido, que naõ
seja o das Cortes e do Rey do Reyno-Unido.
Alem de que, está decido na Constituição, que as Cortes se
possam ajunctar em qualquer parte do Reyno-Unido; e sendo
isto assim, talvez as circumstancias exijam, que ellas se
ajunctem era uma das Ilhas das Açores; e nesse caso, < que
quererá dizer a expressão de ficarem sugeitas ao Governo de
Portugal ? Desejaríamos, que os redaclores das leys cuidassem
em as fazer mais conseqüentes com o systema adoptado, e que
sempre tivessem em vista, que Portugal he só uma parte,
e uma pequena parte, do Reyno-Unido.
O artigo 9.° contém uma determinação assas mal pensada;
porque manda vir a Lisboa todos os livros das contas publicas,
para depois se remettereni ás differentes comarcas as que lhes
pertencerem: ora em quanto os livros vam e vem, he preciso
que fique parado todo o expediente da Faeedda nas Ilhas
dos Açores, e se esses livros se perderem no mar, ficara a administração da Fazenda também perdida , porque faltarão os
documentos a que se deve recorrer.
Nada éra mais fácil, nem mais óbvio, do que nomear uma
commissaõ, que na cidade de Angra fizesse copiar desses livros o que pertencia ás differentes comarcas, e remetter para
ali essas copias, para por ellas começarem seus novos livros,
nas contadorias, que se vam erigir em cada comarca.
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índia

Portugueza.

Os Portuguezes na índia abraçaram ja o systema de Governo,
que seus concidadãos haõ adoplado nas outras parles do mundo, para derribar o antigo despotismo; e tanta vontade
para esta m u d a n ç a mostrou toda a gente, quanto lhe éra opposto o Governador. A s particularidades deste successo, «e
acham na seguinte communicaçaõ de Goa, que nos foi remettida por Bombaim.

" Ja havia algum tempo, que, com as noticias da declaração
da vontade da Naçaõ Portugueza, da convocação das Cortes, e da
sua reunião, se tinham ntsta capital manifestado desejos de
adheiir ao systema libeial de Governo adoptado em Portugal,
e ha três ou quatro mezes teria havido a mudança, que se
effectuou no dia 16 do corrente mez, a u a õ terem lugar alguns
obstáculos, procedentes, muito principalmente, além de outras
causas, da invencível repugnância, que o Conde do Rio Pardo,
Ex-Govertiador de Goa, mostrou sempre a tudo o que se parece
com liberdade, e com governo constitucional: e sua inflexível
teima, e mesmo mania de despotismo e arbitrariedade.
Com
tudo a torrente da opinião arrastou tudo, e na madrugada do
dia 16 deste mez se ajanctáram, no largo do Palácio do Governo as 4 companhias de grandadeiros, que estavam em Pan.
giiu, a maior parte do regimento de artilheria, nm batalhão de
caçadores, e destacamento da legiaõ de Ponda, e ahi proclamando a Constituição e liberdade Portogueza, deputaram, para
fallar ao Conde do Rio Pardo, o Marechal de Campo Manuel
Godinho de Mira, o Marechal de Campo, Joaquim Manuel Corrêa da Silva e Gania, o Dezerobargador Manuel Duarte Leitaõ,
o Desembargador Joaõ Maria de Abreu, e o Fizico-mor do Estado D r . Antônio Jozé de Lima Leitaõ, que desde o principio
ahi se tinham achado, e que principalmente haviam concorrido,
junctanieute com outros officiaes, como Joaquim Pereira Marinho
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Francisco Antônio Pimenta, Agostinho Jozé Lopes, Dioniziode
Mello S. Payo, e outros para esta gloriosa obra. Entre estes
Deputados foi escolhido o Desembargador Manuel Duarte Leitaõ,
para dirigir a palavra ao Ex-Governador, Conde do Rio-Pardo, e
o executou, declarando-lhe, com a moderação e decência devida,
a vontade do povo e tropas,e a sua adhesaõ á causa publica da Naçaõepor conseqüência a cessação de seu governo, e a necessidade
de se recolher ao Cabo, aonde teria a sua guarda de honra, e toda
a decência conrespondente á sua dignidade, e compatível com a
segurança publica. Assim se fez, foram entaõ, por votos unanimes das tropas e povo, eleitos, para formarem a Juncta Prorisional do Governo, até u chegada das ordens competentes, o
Conselheiro Manuel José Gomes Loureiro, o Marechal de Campo Manuel Godiuho de Mira, o Marechal Joaquim Manuel Corrêa da Silva e Gama, o desembargador Gonçalo de Magalhaens
Teixeira Pinto, o Desembargador Manuel Duarte Leitaõ,os quaes
perante o Senado de Goa, u Arcebispo e todas as authoridades
civis e ecclesiasticas, prestaram o juramento á Constituição ás
Cortes, e ao Rey D. Joaõ VL. e o mesmo juramento prestaram na mesma manhaS o Arcebispo Primaz, e todas as authoridades, e foi reconhecida e proclamada a liberdade Portugueza
nas provincias, e nos corpos das tropas, nellas estacionados,
logo á primeira noticia deste feliz acontecimento. Declarou-se
que o Conde ex-Governador estava em plena liberdade, e somente que as circumstancias presentes e a sua piopria segurança
exigiam, por óra, a sua conservação no districto do Cabo ; porque na verdade o rancor publico contra a pessoa delle, he bem
manifesto. Os membros da Juncta Provisional trabalham com a
maior energia, que he possivel, mas as chagas saõ mui profundas, e seria necessário talvez um poder celestial, para recompor
a ruina, em que o despotismo tem abismado este estabelecimento. Goa 19 de Septembro de 1821."
A este relatório se seguiam o auto do Governo Provisório,
em que se registraram estes mesmos factos, e três proclamaçoens á tropa e povo; as quaes por mui extensas deixamos de
publicar.
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Depois destes factos fica evidente, que o desejo de derribar o
antigo despotismo naõ éra obra de uma facçaõ, mas uni sentimento commum a todos os Portuguezes, e que seraõ sempre
frustradas daqui em diante as tentativas para restabelecer tal
despotismo, ou qualquer parte delle.
Adiantamos mais: se
nquelles qne forem incumbidos da Governança adoptaiem de
qualquer modo que seja a arbitrariedade, seraõ também derribados, e i s t o continuará em successaõ, até que algum governo
livre regular se estabeleça. Mas he de esperar que as Cortes
em Lisboa, obrando prudentemente ; á vista destes factos, naõ
se exporão a novas convulçoens, antes cuidarão em consolidai
um governo livre, adaptado ao século em que vivemos.

AMERICA HESPANHOLA.

Chile.
A gazeta official de Santiago de 27 de Outubro do anno passado, publicou um officio do Governador de Valparaiso, ao Supremo
Director da R e p u b l i c a , em que refere officialmente a tomada de
Callao de Lima pelo exercito Chileno; e que o General Hespanhol, Canterac, eiilrandoCallao com 4.500 homens, se achou de
todo sem maniimentos, o que o obrigou a abandonar a fortaleza
aos 10, retirando-se para Boca Negra, mas nessa marcha foi
atacado pelas forças marítimas de Chile, e derrotado com perda
de SUO homens, que se uniram aos Chilenos; pelo que Canterac
marchou para Couta aonde acharia passagem para Jauja- A
guarniçaõ, que se rendeo em Callao, consistia em 600 homens
de Linha, e cousa de 1.000 paizanos armados, sendo ja tal a
escassez de nuintimentos na p í a ç a , que mais de mil pessoas
tinham morrido de fome.
A capitulação consiste em 13 artigos, de que o seguinte he
o resumo : —
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A ruarniçaõ marchará para fora com a» honras de guerra.
As tropas veteranas da guarniçaõ tem a liberdade de se unirem
ao exercito de Arequipa, mas naõ em outros pontos. Os soldados do Corpo de Concórdia tem permissão de se unirem a suas
famílias, como indivíduos particulares. Todas as pessoas pertencentes á esquadia Hespanhola, ou seus navios mercantes,
podem residir em Lima, ou na praça de Callao, até que tenham
ajustado seus negócios, e entaõ sairaõ do Peru, e deve ter effeito
dentro em quatro mezes. Os Generas, Chefes, e mais officiaes,
assim como os officiaes da alfândega, seraõ tractados com respeito. 0 Governador dará uma lista das pessois, que residem
na fortaleza, e que teraõ permissão de removerem seus effeitos,
e propriedade. Quanto á propriedade seqüestrada ou alienada
por ordem do Governo do Peru, deve isso deixar-se á sua generosidade. Os vasos, no anchoradouro principal de Callao,
continuarão a ser propriedade de seus presentes donos. Os
prisioneiros de ambas as partes seraõ trocados classe por classe,
e homem por homem. Aos21 do corrente, ás 10 horas da manhaSserá Callao evacuado pela guarniçaõ, e individuos particulares, que ali residem: as fortalezas, &c. seraõ entregues, por
inventario, aos officiaes, que o Protector do Peru nomear. As
duvidas, que houverem, sobre a interpretação destes artigos,
seraõ interpretadas a favor da guarniçaõ. A capitulação he
datada aos 19, estipula-se que será ratificada dentro em duas
horas depois da assignatura, o que o Protectoi do Peru (Genetal
San Martin) ier por uma parte, e o Governador Hespanhol do
Peru (D. Jozé de Ia Mar) fez pela outra parle.
Aos 23 de Septembro o General San Martin expedio um decreto, para regular provisoriamente o commercio ; e se ordena,
que todo o vaso, que entrar nos portos de Callao e Huachaco,
deve pagar 40 dollars por tonelada,como direito deanchoragem.
Todas as fazendas estrangeiras, devem pagar 20 por cento de
seu valor no mercado ; 15 por cento deste direito he applicado
ao Estado, e 5 por cento para o Consulado. As fazendas importadas debaixo de bandeira de Chile, das Provincias do Rioda-Ptata e Columbia, pagarão 2 por cento menos de direitos.
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As fazendas importadas em navios Peruvianos, pagarão 4 por
cento menos que os vasos estrangeiros. Ficam 6ugeitos a direiso d o brados os artigos, que concorrem com as manufacturas ou
negocio do paiz, como fato ja feito, couros curtidos, çapatos e
bolas, moveis de casa, arreios de cavallo, velas, pólvora, &c.
Saõ admittidos livres de direito os seguintes ; azougue, instrumentos de agricultura ou mineração, instrumentos mathematicos,
e m a c h i n a s , m a p p a s , livros, e artigos de guerra (excepto pólvora). Picam abolidas as alfândegas de terra, Todo o habitante
do Peru pôde transportar qualquer mercadoria, excepto ouro e
p r a t a , de um lugar para o u t r o : mas he prohibido, sob pena de
conriscaçaõ, passar as fazendas, desembarcadas em Huanchaco,
para o rio Lauta. O direito sobre a exportação da moeda de
prata, h e de 5 por cento, e no ouro 2 5 por cenlo. A exportação do metal em bruto, prata ou oaro, fica estr.ctamenle prohibida. Todos os outros productos d» Peru, exportados em
navios estrangeiros, pagarão 4 por cento do seu valor no
m e r c a d o : e exportados ein vasos dos outros Estados da America 3 j por cento : exportados em navios Peruvianos 3 por cento.
Podem-se reexpostar as fazendas nos navios em que vierem,
pagando 1 por cento, de direito de transito, e o Governo e o
Consulado restituiraõ todos os direitos cobrados na importação.
O coinmereio costriro pertence exclusivamente aos navios e
subditos do Peru.
Estabelecer-se-haõ alfândegas nos portos
de Payta, Huacho ou Pisco, mas somente para o despacho dos
productos do paiz. Em conclusão, annuncia-se, que ainda
que este decreto se intitula provisoiio, naõ se fará alteração
essencial nelle, sein se dar ao publico avizo prévio por oito
mezes.- e que, quando se formarem novos regulamentos, longe
de a p a r t a r - s e dos princípios liberaes, em que se funda o
presente decreto, se diminuirão os direitos, quanto a experiência mostrar, que he compatível com o fomeuto do commercio
e meios de prover as necessidades do Estado,
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Columbia.
Foi ia publicada a uova Constituição de Columbia, e se promulgou em Caracas no 1." de Janeiro, e em La Guayra aos 12,
coro grandes festividades.
Os poucos Realistas, que ainda se achauí em Puerto Cabello,
armaram uma pequena expedição contra os Patriotas, a qual foi
completamente mal suecedida, e a conseqüência se esperava ser
o prompto rendimento de Puerto Cavello.
Os Agentos de Columbia, em Paris, tem ali negociado um
empréstimo de 18 milhoens de cruzados, com condiçoens mui
vantajosas, e ao juro de 6 por cento ; ao mesmo tempo que as
Apólices da pequena divida, que o Governo Columbiano tem na
Inglaterra, tem subido a grande preço, o que prova a confiança
e credito, que aquelle novo Governo tem ja adquirido na Europa.
O Governo de Columbia se transferio para Santa Fé de Bogotá,
que he a cidade mais central da uniaõ, até que se edifique
Uma nova Capital, a qual terá o nome de Bolívar.

México.
Vimos uma gezeta de México, intitulada Gazeta
Imperial
do México, de 27 de Novembro, aonde se referem os arranjamentos para a convocação de suas Cortes. Propôem-se a dividir o Corpo Legislativo em duas Câmaras, á imitação da Inglaterra e dos Estados-Unidos. As eleiçoens das diversas províncias deviam concluir-se até 13 de Fevereiro, e ans 24 daquelle
mez se installaríam as Cortes. O General Iturbide tem declarado, em suas proclamaçoens, a firme resolução, em que se acha,
de resignai o Commando Supremo que exerce, logo que se ajunctarera as Cortes, a fim de que ellas escolham a forma de Governo, que acharem mais condiwente á Naçno.
v
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A provincia do Panamá, aonde ainda existiam authoridades
Hespanholas, proclam a sua independência, completaodo-se
a revolução aos 28 de Novembro. O General Cruz Mourgeoo,
Governador do Panamá, embarcou-se dali, em coinbiuaçaô
cora os funccionarios Hespanhoes de Quito, para atacar Guayaquil. Os habitantes de Panamá e suas vizinhanças aproveitaram-se desta oportunidade para declarar ás authoridades, que
naõ queriam continuar na sugeiçaõ á Hespanha, O Coronel P.
Fabrega, que fora deixado como Governador interino, convocou um ajunctamento das principaes pessoas aos 20 de Novembro, e foi ali resolvido, que cada districto mandasse um deputado por meio do qual expressasse a sua vontade, a respeito da
forma de Governo, que se devia adoptar. Naõ se deo, porém,
tempo a executar esta medida; porque os habitantes de Panamá espontaneamnte declararam a independência aos 28. Em
Porto Bello declararam também a independência aos 5 de
Dezembro.
Parece-nos que a pequenhez da provincia de Panamá lhe naõ
permitirá constituir um Estado Sobeiano por si; e que por fim
virá a fazer parte ou do Impero do México, que lhe ficaao Norte,
ou da Republica de Colômbia, que lbe fica aos Sul.

ESTADOS-UNIDOS.

Em conseqüência do augmento de população, que se achou
pelo ultimo censo, foi necessário rever o systema representativo.
Segundo a antiga ley havia na Casa dos Representantes um depulado para cada 35.000 habitantes, mas agora se propõem fa« r a proporção de um para cada 4.000 habitantes. Em alguns
dos Estados (Delaware por exemplo), cuja população be
somente de 70.000 habitantes, tracta-se de injusta esta ley
mas a maioridade favorece esta opinião.
Na casa dos Representantes se fez uma moçaõ os 31 de Ja-
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Beiro, para reconhecer a independência da Republica de Columbia e se fazer mutua enviatura de ministros diplomáticos,
pondo as relaçoens políticas daquelles Governos com o dos Estados-UuidoS) como as de Governos livres, soberanos e independentes.

r RANÇA.

A nova ley, contra a liberdade da imprensa, passou na Câmara dos Pares, com uma maioridade de 130 votos contra 00.
Mas com uma emenda muito notável.
O segundo artigo, como tinha passado na Câmara dos Deputados éra assim:—Todo o ataque pelos mesmos meios (especificados no artigo precedente) á dignidade Real, aos direitos
ou authorídade do Rey, á inviolabilidade de sua pessoa, á ordem da suecessaô ao throno, aos direitos ou authoridade das
Câmaras, será punido, &c,"
A emenda ficou deste modo:— *' Todo o ataque, pelos meios
descriptos na ley de 17 de Maio, á dignidade Real, á ordem de
suecessaõ á Coroa, aos direitos, que o Rey deduz de seu nascimento e daquelles em virtude dos quaes concedeo a Charta,
sua authoridade constitucional, a inviolabilidade de sua pessoa, seraõ punidos, &c,"
Ora aqui temos ja os Francezes concedendo que o Rey
ontorgou a Charta, por direito, que adquire com seu nascimento, e por igual direito a poderá abrogai quando lhe aprouver.
iQue sólidos e inalteráveis fundamentos da Constituição Franceza!
Tem havido rumores de vai ias commoçoens na França e principalmente de um levantamento do General Berthon, que se diz
commandar grande numero de gente. Como as gazetas naõ tem
permissão de narrar factos desta natureza ; uns maguificam os
tumultos ao ponto de lhe chamarem insuneiçaõ geral, outros
asseveram, que nisto nada mais ha do que uma manobra do Governo, para intimidar o povo, e fazer crer que ha necessidade
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de annihilar a liberdade da imprensa, « fortificar o Ministério,
ampliando os poderes do Rey.

HESPANHA.

As Cortes de Hespanha ajunctaram-se em sessaõ ordinária,
e nomearam para seu Presidente o General Riego. El Rey abrio
a sessaõ, no 1.° de Março, com uma falia do throno, em que
repete os mesmos protestos de adhesaô á Constituição, que ja n'
outras occasioens tem feito, e suppomos que com o mesmo
gráo de sinceridade. O Presidente fez logo umâ breve e apropriada resposta a esta falia do Rey.
S. M. nomeou o seu novo Ministério, tantas vezes mudado,
desde o principio de seu governo : consta agora das seguintes
pessoas; D . Martinez de Ia Rosa, Ministro dos Negócios Estrangeiros. D . José Altamira, do Interior. D. Manuel de ia Bodeza (o que fora Deputado por Lima) das Colônias, D. Felipe
de Sierra Pambley, da Fazenda, O Brigadeiro Balauzat, da
Guena. D. Nicolas Gareli, Graça e Justiça.
Na sessaõ das Cortes de 15 de Março apresentou a Commissaõ de Fazenda o seu relatório, sobre o estado das rendas e despezas publicas, pelo qual se mostra, que ha um déficit de
125:080.000 de Reales. A commissaõ recommeuda que se
façam as necessárias reformas, nas rendas publicas.
Na sessaõ de 17 de Março se adoptou uma proposição, 77
votos contra 48 ; que os Deputados das Cortes naõ pudessem tractar negocio por suas pessoas nas Secretarias de Estado.
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Carta

ao Redactor, sobre os saques da Companhia
Porto, de Londres sobre o Brazil.

do

Senhor Redactor do Correio Braziliense !
Antes de ver o N.° 165 do seu respeitável Periódico, aonde encontrei a carta assignada, " Um Portuense," ja tinha sido informado, que a minha, a que elle reclama, causou a mais viva sensação, entre os Agentes da Companhia do Alto Douro, e por isso
éra de esperar se saíssem a campo,
Forit is true, ali the learned think.
To espouse tlmt cause for which they eat and drink.
Com tudo, naõ me podia persuadir, que saíssem á luz com
tam mal alinhavado documento, e tam alheio daquella gravidade,
que se deve esperar de tam respeitável estabelicimento ; porque
os impropérios encontram-se n'uma esphera baixa, quando armas
naõ tem com que possa defender-se; e a falsidade se desfaz com
argumentos, ou se refuta com provas. Todo o Leitor, que vir
aquella mesma carta, a que o " Portuense" se refere ; e mesmo
a subsequente de Fevereiro, do N.° 165, conhecerá sem dificuldade, que meu intento e meu ebjecto éra o bem da Naçaõ em
geral, a fim de se evitar o repetir uma ttansacçaô tam iufeliz e
desgraçada, e de tanta perda para Portugal, nas precárias circumstancias, em que hoje existe, e j a mais fazer-me maliciosa
calumniador, ou intriguista, e muito menos criminar os Agentes,
que nenhuma culpa tem, sendo seu dever executar as ordens, que
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lhe saõ dadas. Se isto o " Portuense" allegasse em abono deiles, ja que quiz sair a campo, alguma razaõ tinha ; porem, se elle
naõ comprehende o que lè, de certo naõ sabe o que heser Agentes ; e por isso he natural naõ soubesse desempenhar aquillo de
que se eiirarwgou. Para lhe responder, naõ preciso outras provas, senaõ aquellas, que elle mesmo me fornece, na sua carta.
A prova mais essencial, que nella offerece, he a do facto, que
a Companhia, por seus agentes em Londres, tem vendido aos estrangeiros seus fundos uo Brazil, com tanto prejuízo da Naçaó,
o que naõ nega nem pôde negar o " Portuense." Prova mais
a sua carta, que o ultimo saque dos Agentes, sobre o Rio-deJaneiro, antes de chegar o cambio a 3 9 , foi em Outubro, a 47.
O da Bahia eslava entaõ a 5 2 ; e por isso ja antes daquella data
tinham feito outros mais. Temos pois a certeza da transacçaõ
de 14 de Dezembro, objecto da minha carta ; porque igualmente o naõ nega ; só mui sinceramente diz, que os Agentes nuuca
sacaram a 39 ; porque menção naõ fiz de alguns quebrados. Temos a prova de sacarem, quando aqui existiam rumores de descrédito do Banco, falta de numerai io, depreciação da moeda, e
receio d'uma revolução no Rio-de-Janeiro. Temos nessa mesma
carta a prova de que a transacçaõ por via da Inglaterra he desnecessária, e desgraçada ; porque naõ mostra o contrario. Temos lambem ali a prova de que isto de câmbios he um jogo, dependente dos erros ou sabedoria dos Governos ; e por isso que,
conhecendo o erro, procurei aquelle expediente de informar o
Governo, para similhantes transacçoens se evitarem em futuro.
Temos ali u prova, porque o naõ refuta, de que aquelle metal éra
necessário, e da maior importância que Portugal o recebesse,
Finalmente, temos ali a prova, que foram os Agentes da Companhia, que reduziram naquelle tempo o cambio do Riode-Janeiro
4 sua depreciação ; porque, quem dirá, que o elles sacarem em
rrize tam critica, durante aquelles rumores, naõ houvesse de necessidade produzir um effeito assigualado e progressivo no cambio, maiormente sendo as suas sommas avultadissinias ?
; S . naõ foram elles a unira causa, naõ concorreram elles muito para a depreciação do cainbio i assustando a praça com seus
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saques, e augmetilando por isso os falsos tumores, talvez de p r o pósito levantados, para os tomadores melhor conseguirem o seu
objecto ? i P ° r ventura éra prudente, éra compatível com o bom
credito sacar cora tanta desvantagem e prejuízo ? | Atrever-sehia alguma casa de respeitabilidade a sacar em taes circumstaucias, sem se expor a julgarem-na temerária e a perder muito de
seu estabelecido credito ?
Estimaria que a isto me respondesse o ' ' P o r t u e n s e , " e dizerme se assim naõ ha razaõ de o conjecturar-mos dos Agentes da
Companhia.
Tendo, pois, satisfeito a minha tarefa nesta p a r t e ; passarei a
responder individualmente a outros pontos, deixando em silencio
a intempestiva frioleira deaccusar-me de malicioso calumiiiador,
por que isso naõ vem ao caso para a nossa d i s p u t a .
Disse eu, e he indisputável, que os nossos câmbios tem estado
aqui n'uma depreciação de 3 0 por cento abaixo do par, o que
nenhuma outra naçaõ tem experimentado ; naõ tendo ellas as proporçoens que nos temos ; mas porque os outros se naõ tem descuidado como n ó s : lembrei q u e a Comprnhia podia servir de remediar em grande parte este mal ; mas eu nunca disse, que a
Companhia pode ter em Londres um poder absoluto sobre os câmbios, como ine imputa o " P o r t u e n s e . " Daqui se v è . que elle
naõ compreheude o que lê, do contrario naõ fatiaria de maneira
queda a entender, que os mesmos Agentes uada sabem do a s sumpto.
i He possivel que, sendo elles três, e com um guarda-livros e
um ajudante fazem cinco, nenhum tenha ouvido dizer, que R o t h s child tem os câmbios na sua maõ, para os abaixar ou levantar
como lhe convém ? i E se um particular pode tanto, tendo a attençaõ distrahida a tantas partes, que naõ podeiá uma corporação tendo um so único objecto em que cuidar'?
Deixando outras íazoens somente direi, que as mesmas som"ias, que a Companhia custumava despender com o antigo Governo para conservar o seu monopólio, e que se prodigalizavam por
vários canaes bem sabidos, e que se deverão poupar agora, essas
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sommas somente poderiam causar piodigios.se se fizessem dirigir
a beneficio da Naçaõ.
Diz o " Portuense," que a Companhia naõ podia embaraçar
os immensos saques que se fazem sobre o Rio-de-Janeiro, e
Ninguém ignora o avultadissimo importe dos gêneros de toda a
parte de que o Brazil se acha entulhado ; e por isso esses gêneros sempre estaõ baratos ; e por essa mesma razaõ caros ali os
productos coloniaes. Isto se entende faltando do Brazil em geral ; porque quanto ao Rio-de-Janeiro, em particular, ba outras
consideraçoens, que fazem persuadir ser impossível sacar nestes
últimos tempos, senaõ os Agentes da Companhia, e menos muitos
saques, para abaterem o cambio, como pretende o " Portuense."
Primeiramente niugnem seria tam idiota, e tam descuidado de
seus interesses, que sacasse ou mandasse negociar aqui portam
ínfimo cambio, qnando alem da espécie tinham gêneros daquella
praça vantajosos, em que utilizassem. O caffé he ura dos bons
gêneros, e dos principaes do Rio-de-Janeiro ; e por isso so em
Londres naõ menos de 53.628 sacas e 344 barris se importaram o anno passado do nosso Brazil, O cebo tem subido a um
preço lisongeiro. Assim qual será o negociante que naõ prefira
estas transacçoeus de interesse, a secar letras com prejuízo ?
Em segundo lugar, por isso mesmo, que os productos coloniaes saõ procurados no Brazil, mesmo no tempo dos câmbios altos
sempre estes foram aqui mui limitados: e o continuariam a ser,
se para aqui naõ viesse o enorme pezo da Companhia; de maneira
quemuilas vezes as remessas do producto dos algudoens eram
demoradas por falta de papel que se reputasse seguro.
Finalmente he bem sabido, que tanto as casas Porttiguezas
como Inglezas, no Rio-de-Janeiro, estaõ nocustnme de remetter
dinheiro a Pernambuco e Maranhão, para emprego de algudoens,
que saõ vendidos na Inglaterra, e recebem o producto em letras ;
o que he contrario ao que o seu Conrespondente "Portuense"
pretende inculcar. Nestes últimos tempos, porém, como o Governo aqui precisasse fazer a sua circulação metálica, tem procurado todos os meios de alcançar seu fim, e a ninguém deve es-
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íar mais agradecido do que á Companhia do Alto Douro, pelo
que acabei de dizer, sendo moralmente impossível que haja outro
papel no mercado senaõ o delia ; pois ninguém senaõ a Companhia do Alto Douro podia supportar tal perda de cambio.
Mais de 10:019.000 libras esterlinas de ouro se receberam aqui
o anno passado, e qutm diiá, que a maior parte naõ he do nosso
Brazil ? E porque naõ disse o " P o r t u e n s e " porque a Bahia naõ
soffre no cambio como o Rio-de-Janeiro ?
Vamos ao ponto, que o " P o r t u e n s e " chama mais conspicuo.
Chama elle lucroschimericos cs que dei a Rothschild: deduza-lhe
pois esse desconto, que quer, e ainda ficarão u n s 2 5 porcento. O
meu objecto, notando a transacçaõ de 14 de Dezembro, éra mostrar o lucro negativo, que os Accionistas soffreram, além do p r e juízo real; e para isso pouco importa que o cambio fosse a 3 9 , 3 9 ^
ou J. i Quererá dizer o " P o r t u e n s e , " que o numerário corrente
no Brazil naõ he melalico ? { Nesses fundos apurados, nessas
grandes quantias, naõ havia ouro ou p r a t a ? i Por ventura os
portadores das letras estaõ sugeitos a deducçoens de ágios e a
receber notas de um Banco, que elle nos infonna estar desacreditado ? < Os tomadoies das letras as receberiam se naõ fossem
grandes as suas vantagens ? } E entaõ que necessidade tinha a
Companhia de dar essas vantageiis-aos estiangeiros ? Respondanos a isto o " P o r t u e n s e " e enlaõ veremos, se obio de boa fé.
Diz o •' P o r l u e n s e , " que o uliimo saque, que os Ageutes fizeram sobre o Rio-de-Janeiro, antes do cambio chegai a 3 9 , foi
em Outubro, a 47. Examinando a lista de Lloyd se acha, que a
assersaõ he verdadeiia : estaõ na escala s e g u i n t e : —
Sept. 2 8 . Rio 485 Bahia 59
59
Dez. 11. Rio 41 Bahia 50
Out.
58
14. — 39
2. — 485
—
50

16.
19.
Nor
o.
9.
13.
I) t z .
7.

— 48 5
—
—
—
—
—

47
47
40
44
425

OL. xxviii. N.° \m.

56
52
41
51
50
51

Jan

Fev.

1. — 40
22. — 42
25. — 44

e.

— 45
15. — 45
i s

—

50

— eo
—
—
—

50
50
5J
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A utilidade de ver esta escala consiste em mostrar, que log,
que os Agentes pararam de sacar, o cambio do Rio foi subindo,
e isto a proporção, que se fazia e.caço o papel da Companhia ;
e o da Bah.a naõ tinha alteração. Logo segue-se, que a Companhia naõ só podia sustentar o cambio, mas ate governallo absolutamente. Em segundo lugar todos podiam examinar estashstss
de Lloyd, e assim se os Agentes da Companhia as examinassem,
e se lembrassem do c o s t u m e , e etiqueta desta praça, naõ sacariam mais baixo do que cilas desig.nm ; por ser entre negociantes insulto o offerccer, e descredito o aceitar, menos daqmllo que
as listas i.id.cam ser o cambio corrente: mais, a esse preçosacam
só os negociantes necessitados ou de pouco cred.to, os mais respeitáveis sacam, em propo.çaõ do seu credito, {, | e as vezes 1
acima do cambio indicado nas listas ; e como em Outubro se ve
da dieta lista, acima copiada, que o cambio designado era de 48£
e 4 7 , esta claro que os Agentes da Companhia sacaram pelo peior
preço que podiam sacar. Eis aqui o que provou o « Portuense"
contra os Agentes, intentando defendêllos.
Veja por tanto o Snr. Redactor, se naõ he temível o poder da
Companhia, quando mal dirigido, e se naõ he impolitico, pelo
que respeita a nossa Pátria, e prejudicial quanto aos interesses
dos Accionistas, que a Companhia do Alto Douro tire os seus
fundos do Brazil por via da Inglaterra, em taes circumstancias;
e que olhando para a mesma escala, o mal que a Companhia u m
feito á Naçaõ, podia pelo contrario ser em seu beneficio.
Devo repetir, que naõ he de minha intenção offender os respeitáveis Agentes da Companhia, elles obram segundo as ordens,
que tem : o meu fito he mostrar o mal para lhe indicar o remédio. Quanto a mim nem tenho pretençoens, nem interesses a
respeito da Companhia, nem mesmo aspiro a fama de escrever,
pois o faço anonymo.
Sou, Snr. Redactor, Scc.
0

Londres 16 de Março 1*22.
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Na quarta parte nova os campos ara ;
E se mais mundo houvera lá chegara.
CAHOENS,
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POLÍTICA.

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES.

Representação da Juncta de Governo Provisório da Província de S. Paulo, a S. A. R. o Primipc Regente do
Brazil.
Senhor!
Tínhamos ja escripto a V. A. R. antes que pelo ultimo
correio recebecemos a Gazeta Extraordinária do Rio-deJaneiro, de 11 do corrente, e apenas fixamos nossa attençaõ sobre o primeiro decreto das Cortes, á cerca da organização dos Governos das Provincias do Brazil, logo ferve
o em nossos coraçoens uma nobre indignação; porque
vimosnelle exarado nsvsfpma da anarchiae da escravidão;
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mas o segundo, pelo qual V. A. R. deve regressar para
Portugal, a litn de viajar incógnito, somente pela Hespanha, França, e Inglaterra, causou-nos um verdadeiro horror.
Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer-nos, e até deixar-nos em mísera orfandade, arrancando do seio da grande família Braziliense o único pay commum, que ucs restava, depois de terem esbulhado o Brazil do benéfico fundador deste Reyno, o Augusto Pay de
V. A. R. Enganam-se, assim o esperamos em Deus,que
he o vingador das injustiças; elle nos dará coragem e sabedoria.
Se pelo artigo21 das Bazes da Constituição, que approvámose juramos, por serem princípios de Direito Publico universal, os Deputados de Portugal se viram obrigados a determinar, que a Constituição, que se fizesse em
Lisboa, só obrigaria por óra aos Portuguezes residentes
naquelle Reyno, e quanto aos que residem nas outras
três partes do mundo, ella somente se lhes tornaria commum quando seus legítimos Representantes declarassem ser esta a sua vontade <; como agora esses Deputados
de Portugal, sem esperaitm pelos do Brazil, ousam ja
legislar sobre os interesses mais sagrados de cada provincia e de um Reyno inteiro? d Como ousam desmembrâllo em porçoens desatadas, isoladas, sem lhes
deixarem um centro commum de força e de uniaõ?
t Como ousam roubar a V. A.. R. a lugar-Tenencia, que
seu Augusto Pay, nosso Rey, lhe concedera ? < Como
querem despojar o Brazil do Desembargo do Paço, e Meza
da Consciência e Ordens, Conselho da Fazenda, Juncta
do Commercio, Casa da Supplicaçaõ, e de tantos outros
estabelecimentos novos, que ja proniettiam futuras prosperidades ? <; Para onde recorrerão os povos desgraçados, a bem de seus interesses econômicos e judiciaes?
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i Iraíü agora, depois de accustumados por doze annos a
recursos promptos, a sofTrer outra vez, como vis colonos,
as delongas e trapaças dos tribunaes de Lisboa, a travez
de duas mil léguas do Oceano, onde os suspiros dos vexados perdiam todo o alento e esperança? Quem o crera,
depois de tantas palavras meigas, mas dolosas, de reciproca igualdade, e de felicidades futuras!!
Na sessaõ de 6 de Agosto, disse o Deputado das
Cortes, Pereira do Carmo, (e disse uma verdade eterna)
que a Constituição éra o pacto social, em que se expressavam e declaravam as condiçoens, pelas quaes uma
naçaõ se quer constituir em corpo político; e que o fim
desta constituição heo bem geral de todos os indivíduos,
que devem entrar neste pacto social. Como pois ousa
agora uma mera fracçaõ da grande naçaõ Portugueza,
sem esperar a conclusão desse solemne pact o social, attentar contra o bem geral da parte principal da mesma,
qual o vasto e riquíssimo Reyno do Brazil, despedaçando-o em míseros retalhos, e pertendendo arrancar, por
fim.de seu seio, o Representante do Poder Executivo, e
annihilar de um golpe de penna todos os tribunaeseestabelicimentos necessários â sua existência e futura prosperidade? Este inaudito despotismo, estehorroso perjúrio
político, de certo naõ o merecia o bom egeneroso Brazil.
Mas enganam-se os inimigos da ordem nas Cortes de Lisboa, se se capacitam, que podem ainda illudir, com vaãs
palavras e ocos phantasmas, o bom sizo dos honrados
Portuguezes de ambos os mundos.
Note V. A. R., que se o Reyno de Irlanda, que faz uma
parte do Reyno-Unido da Graã Bretanha, a pezar de ser
infinitamente pequeno, em comparação do vasto Império
do Brazil, e estar separado da Ingl.iteara por um estreito
braço de mar, que se atravessa em poucas horas, toda
a via
conserva um Governo geral, ou Vice-Reynado, que
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representa o PoderExecutivo doRey do Reyno-Unido, como poderá vir â cabeça de ninguém, que naõ seja ou profundamente ignorante, ou loucamente attrev ido, pretender
que o vastíssimo Rpyno do Brazil haja de ficar sem centro
de actividade e sem Representante do Poder Executivo,
como igualmente sem uma mola de energia e direcçaõ
das nossas tropas, para poderem obrar rapidamente, e de
maõs dadas, a favor da defeza do Estado, contra qualquer
imprevisto ataque de inimigos externos, ou contra as desordens e facçoens internas, que procurem atacar a segurança publica, e a uniaõ reciproca das provincias !
Sim, Augusto Senhor, he impossível que os habitantes
do Brazil, que forem honrados, e se prezarem de ser homens, e mormente os Paulistas, possam ja mais consentir
em taes absurdos e despotismos: sim, Augusto Senhor,
V. A. R. deve ficar no Brazil, quaesquer que sejam 09
projectos das Cortes Constituintes, naõ só para nosso bem
geral, mas até para a independência e prosperidade futura
do mesmo Portugal. Se V. A. R. estiver, o que naõ he
crivei, pelo deslumbrado e indecoroso Decreto de 29 de
Septembro. além de perder para o mundo a dignidade de
homem e de Principe, tornando-se escravo de um pequeno
numero de desorganizadores, terá também que responder,
perante o Céo, do rio de sangue, que de certo vai correr
pelo Brazil com sua absencia, pois seus povos, quaes tigres raivosos, acordarão de certo do somno amadornado,
em que o velho despotismo os tinha sepultado, e em que
a astucia de um novo Machiavelismo constitucional os pretende agora conservar. Nós rogamos, por tanto, a V. A.
R. com o maior fervor, ternura e respeito, haja de suspender a sua volta para a Europa, por onde o querem fazer
viajar, como um pupilo, rodeado de áios e de espias;
nós lhe rogamos, que confie corajosamente, no amor e fidelidade dos seus Brazileiros e mormente dos seus Paulis-

Política.

32t

tas, que estaõ todos promptos a verter a ultima gota do
seu sangue, e a sacrificar todos os seus haveres, para naõ
perderem o Principe idolatrado, em quem tem posto todas as esperanças bem fundadas da sua felicidade, e da sua
honra nacional. Espere pelo menos V. A R. pelos Deputados nomeados por este Governo, e pela Câmara desta Capital, que devem quanto antes levar á sua Augusta
presença nossos ardentes desejos, e firmes rpsoluçoens.
dignando-se acolhèllos e ouvíllos com o amor e attençaõ,
que lhe devem merecer seus Paulistas.
A Augusta Pessoa de V. A. R. guarde Deus muitos
annos. Palácio do Governo de S. Paulo, 24 de Dezembro
de 1821.
Joaõ Carlos Augusto Oeinhausen Presidente.
Jozé Bonifácio de Andrade e Silva, Vice-Presidente.
Martin Francisco de Andrade.
Secretario.
Lázaro Jozé Gonçalves.
Secretario.
Miguel Jozé de Oliveira Pinto.
Secretario.
Manuel Rodriguez Jordaõ.
Francisco Ignacio de Souza Guimaraens.
Joaõ Ferreira de Oliveira Bueno.
Antônio Leite Pereira da Gama Lobo.
Daniel Pedro Muller.
André da Silva Gomes.
Francisco de Paula e Oliveira.
Antônio Maria Quartim.

Resposta de S. A. R. ú Representação

acima.

Manda Sua Alteza Real o Principe Regente, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reyno, participar ao
Governo Provisório da Provincia de S. Paulo, que lhe foi
presente o seu officio de 24 de Dezembro próximo passa-
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d o : e como sucedesse estar a partir para Lisboa o correio Infante-D.-Sebastiaõ, por elle o mesmo Senhor o remetteo a Sua Majestade, para ser presente ás Cortes Nacionaes, de cuja sabedoria espera Sua Alteza Real as
promptas e acertadas providencias, que exigem as necessidades do Brazil, e que este requer como indispensáveis,
para o progresso da sua prosperidade, e uniaõ dos dous
Reynos, que tam ardentemente deseja Sua Alteza promover e consolidar, para ventura geral da Monarchia.
Palácio do Rio-de-Janeiro, em 4 de Janeiro de 1822.
Francisco José Vieira.

Officio de S. A. R. o Principe Real, ao Governo Provisório de S. Paulo.
Governo Provisório da Provincia de S. Paulo. Amigo.
Eu o Principe vos envio mu.to saudar. Acontecendo,
que a tropa de Portugal pegasse em armas, e igualmente
a desta cidade, por mera desconfiança, dei todas as providencias possíveis, e convencionaram os de Portugal, passar parar a outra banda do rio, até se embarcarem para
Portugal. E como por esta medida ficasse a cidade sem
a tropa, necessária para a sua guarniçaõ, e mesmo sem
com que defender-se no caso de ser atacada exijo
de vós, que sois seguramente amigos do Brazil, da ordem e da uniaõ de ambos os hemispherios e da tranquillidade publica, me mandeis força armada, em quantidade, que, naõ desfalcando a vossa província, ajude
esta, e se consiga o fim por mim e por vós tam desejado:
e exijo com urgência. Escripta no Real Palácio da Boavista, às sette horas e meia da noite , de 12 de Janeiro de
1822.
PRÍNCIPE

Para o Governo Provisório de S. Paulo, &c.
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N B. Nesta conformidade se dirigio outro para Minas.

Resposta do Governo de S. Paulo.
Senhor!
O Governo Provisório recebêo, ás 9 horas da noite, do
dia 17 deste corrente mez, a carta de V. A. R., em que
lhe faz a honra de communicar o facto, de haverem as
tropas de Portugal pegado em armas. Este sacrilego attentado, qualquer que seja o motivo, por ellas intentado
para justificado, excitou em nossos coraçoens todo o furor, toda a cholera e vingança, que elle merece. Em conseqüência deste acontecimento, o Governo constituio-se
permanente, e jamais terminará suas sessoens, em quanto
naõ souber, que essa Corte se acha restituida ao socego,
e em tudo e por tudo respeitada a Authoridade de V. A.
R. O Governo assegura a V. A. R. que no dia 23 do corrente marchará desta cidade a 1." divisão de um corpo de
1.100 praças destinado para essa Corte, e composto do 1."
batalhão de caçadores de 1.» linha, com 400 praças : de
um dicto de 2.* linha, também com 400 praças : de dous
esquadroens de cavallaria; um de l. a linha, outro de 2.*
com 300 praças: e juram finalmente a V. A. R. que elle
fará todos os sacrifícios e esforços, e derramará até a ultima gota de seu sangue, para conservar em seu seio o
Principe idolatrado, em que pôz toda a sua confiança, e
para con encer o mundo dò enthusiasmo, e ardente patriotismo, que o inflama, a bem da uniaõ do Reyno-Unido, da tranqüilidade, augmento, e prosperidade do Reyno do Brazil
A Augusta Pessoa de V. A. R. guarde Deus muitos an-
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nos. Palácio do Governo de S. Paulo, 17 de
1822.
Joaõ Carlos Augusto d'Oeynhausen.
Martin Francisco Ribeiro de Andrade.
Lázaro Jozé Gonçalves.
Miguel Jozé de Oliveira Pinto.
Manuel Rodrigues Jordão.
Daniel Pedro Mui ler.
Francisco Ignacio de Souza Queiroz.
Antônio Maria Quartim.
Francisco de Paula e Oliveira.
André da Silva Gomes.

Janeiro de
Presidente.
Secretaria
D.°
D.

Officio das Cortes ao Ministro dos Negócios Estrangeiros
sobre a applicaçaõ dos dinheiros em Londres, pertencen tes a Negociantes do BraziL
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. As Cortes Geraes
e Extraordinárias da Naçaõ Portugueza ordenam, que
Vossa Excellencia remetta a este Soberano Congresso as
informaçoens necessárias, à cerea de uma ordem, que le
diz expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios
E9trangeios, para que os Encarregados de Negócios em
Londres recebecem, para pagamento dos Agentes Diplomáticos pretéritos e presentes, certas quantias, que
naquella Capital estavam depositadas, pertencentes a
Negociantes do Brazil, principalmente da Bahia, em
conseqüência de indemnizaçoens de tomadias de navios
na costa d'Africa. O que participo a Vossa Excellencia
para sua intelligencia e execução. Deus gaurde â Vossa
Excellencia. Paço das Cortes, em 27 de Fevereiro de 1822.
Joaõ Baptista Felgueiras.—Silvestre Pinheiro Ferreira.
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Resposta do Ministro.
Illustrissimoe Excellentissimo Senhor.—Convencido o
Governo Britânico da injustiça da maior parte das tomadias, feitas pelas suas forças navaes ao commercio Portuguez, com o pretexto de illicito trafico de escravatura,
calculou que éra do seu interesse pôr á disposição do Governo Portuguez a quantia de 300 mil libras esterlinas,
em que avaliou a totalidade das perdas, e damnos, para
indemnizaçaõ das pessoas, que se mostrassem lesadas.
Feitas estas legalizaçoens perante a Junctado Commercio do Brazil, e pagos daquellas 300 mil libras os capitães,
que cada uma das pessoas lezadas justificou ter perdido,
sobrava ainda uma somma considerável: e entrou em duvida, na Juncta do Commercio, se estas sobras se deviam
dividir todas pelos interessados, â proporção dos capitães,
que a cada um se acabava de embolçar; ou se, dando-seIhes como equivalentes de juros e lucros 30 por cento a
cada um, se deveriam reputar por indemnizados, cedendo a quantia, que restasse, a favor do Publico Thesouro.
Sendo este ultimo o parecer do Tribunal, e tendo S.
M. havido por bem conformar-se com elle, expedio o Ministro, que entaõ éra dos Negócios Estrangeiros, ordens
ao Enviado de S. M. em Londres, para que das mencionadas sobras, deduzidos os 30 por cento dos capitães julgados ás pessoas lesadas, pagasse aos empregados do Corpo Diplomático e Consular, o que se Ilies estava a dever
de mais de oito mezes de seus ordenados, e despezas das
respectivas Secretarias.
Tal éra o estado deste negocio, pelos fins do anno de
1820; mas entrando eu no Ministeiio, em 26de Fevereiro
seguinte, levei â presença de S. M. um requirimentodos
interessados, reclamando contra aquella appropriaçaõ, que
VOL. XXVHI. N°. 167.
v v
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o Governo se havia feito das mencionadas sobras; e pedindo que, visto ter-se ja dispobto dellas para o serviço
do Estado, S. M. lhes mandasse embolçar o equivalente
pelo Erário do Rio-de-Janeiro.
Eu, que tendo voto na citada Consulta da Juncta do
Commercio, tinha feito voto separado, sustentando, que
das 300 mil libras e seus juros nada pertencia ao Estado,
naõ podia deixar de apoiar este requirimento perante S.
M., que declarando haver condescendido, naõ sem grande
repugnância, co»" parecer da Juncta e dos Ministros
meus predecessores, que com elle se haviam conformado,
me ordenou que expedisse Avizo aquelle tribunal, para
que, procedendo a rateio da» mencionadas sobras, desse
a cada um dos interessados seu competente titulo, para serem embolçados pelo Erário do Rio-de-Janeiro; na forma
por elles mesmos proposta e requerida.
He nesta conformidade, e so depois de haver firmado
aos interessados o direito ao seu embolço pelo Thesouro
publico, que eu ratifiquei as ordens dadas mezes antes pelos meus predecessores, e que éra natural acharem-se ja
cumpridas na Europa.
Desta exposição, em que tenho cumprido com as ordens das Cortes Geraes e Extraordinárias, que V. Ex.*
me transmittio em officio de 27 do passado, será presente
ao Soberano Congresso, que o pagamento feito aos Diplomáticos das sobras das 300 mil libras existentes em Londres, foi uma transacçaõ mui regular e ordiaaria em commercio: que, em vez de remetter fundos do Brazil, para
pagar aos Diplomáticos na Europa, fazendo-se regressar
desta as sobras pertencentes a particulares existentes no
Brazil; assignou a estes seu embolço pelo Erário do Riode-Janeiro, e desse modo, além do seu expresso consentimento, adquirio direito a dispor daquellas sobras, para objectos do publico serviço na Europa. Deus guarde a V.
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Ex.» Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, 6
de Março de 1822—Ao Illustrissimo e Excellentissimo
Senhor Joaõ Baptista Felgueiras—Silvestre Pinheiro Ferreira.

ESTADOS-UNIDOS.

Mensagem do Presidente ao Congresso, sobre o reconhecimento da Independência da America
Hespanhola.
Transjnittindo à Casa dos Representantes os documentos, que foram pedidos, pela resolução daquella Casa de
30 de Janeiro, considero ser do meu dever chamar a attençaõ do Congresso para um objecto mui importante, e
communicar-lhe os sentimentos do Executivo sobre elle ;
a fim de que, se o Congresso coincidir nelles, possa haver
tal cooperação entre as duas Repartiçoens do Governo,
quaes requerem seus direitos e deveres.
Os movimentos revolucionários nas provincias Hespanholas,nestehemispherio, attrahirama attençaõeexcitaram
a sympathia de nossos concidadãos, desde seu principio.
Este sentimento lhes éra natural e honroso, por causas
que naõ preciso communicar-vos. Tem sido mui grato
a todos vera acquiescencia geral, que se manifestou, na
linha política, que as authoridades constituídas julgaram
próprio seguir, a respeito desta contenda. Logo que o
movimento assumio uma forma estável e consistente, de
maneira que fez provável o successo a favor das provincias, se lhesextendêram os direitos, que podiam reclamar
pelo Direito das Gentes, como partes iguaes em uma
guerra civil. Ambas as partes tiveram permissão de en-

328

Política.

trar nos nossos portos, com seus navios públicos ou de
particulares, e exportar todos os artigos, que eram objecto de commercio para com as outras naçoens. Os nossos
cidadãos também foram commerciar com ambas as partes,
e o Governo os protegeo, em artigos, que naõ fossem contrabando de guerra. Por toda esta contenda ficaram
neutraesos Estados-Unidos, e tem preenchido, coma
maior imparcialidade, as obrigaçoens incidentes a este
character.
Esta contenda chegou agora a tal ponto, e tem tido tam
decisivo bom successo da parte das provincias, que merece a mais profunda consideração, se o direito àgraduação de naçoens independentes, com todas as vantagens
que lhes saõ inherpntes, na suas communicaçoens com os
Estados-Unidos, ja naõ está completo. Buenos-Ayres
assumio essa graduação, por uma declaração formal em
1816, e tem gozado delia desde 1810, livre de invasoens
da metrópole. As provincias, que compõem a Republica
de Columbia, depois de haverem separadamente declarado a sua independência, se uniram por uma ley fundamental de 17 de Dezembro de 1819- Naquelle tempo
uma grande força Hespanhola oecupava certa porçaõ de
território dentro de seus limites, e lhe fazia destruetiva
guerra. Essa força tem ao depois sido repetidas vezes
derrotada, e o total delia ou feita prisioneira, ou destruída, ou expulsa do paiz, á excepçaõ somente de uma porçaõ inconsideravel, que está bloqueada em duas fortalezas. As provincias no mar Pacifico tem igualmente sido
bem suocedidas. Chile declarou a sua independência em
1818, e tem depois disso gozado delia sem perturbação;
e ultimamente, pelo auxilio de Chile e Buenos-Ayres,
se extendeo a revolução ao Peru. Do movimento do
México he a nossa informação menos authentica; mas
ainda assim se sabe distinetamente, que um novo Gover-
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no declarou ali a sua independência, e que naõ ha força
ali que lhe f a Ç a opposiçaõ. Durante os últimos três
annos, o Governo de Hespanha naõ tem mandado um
só corpo de tropas para parte alguma daquelle paiz; nem
ha razaõ para crer, que mandará alguma para o futuro. He pois manifesto, que todas aquellas provincias
naõ somente estaõ no pleno gozo de sua independência;
mas, considerando o estado da guerra e outras circumstancias, naõ ha a mais remota prospectiva de que sejam privados delia.
Quando o resultado de tal contenda está manifestamente determinado, tem os novos Governos tal direito a
serem reconhecidos pelas Potências, que se lhe naõ pôde
resistir. As guerras civis demasiadas vezez excitam sentimentos, que as partes naõ podem supprimir. A opinião, que as outras Potências fazem, quanto ao resultado,
pôde mitigar esses sentimentos, e promover entre elles
accomodaçaõ, útil e honrosa para ambas. A demora,
que se tem observado em tomar uma decisão sobre este
importante objecto, se presume que terá dado á Hespanha inequívoca prova, assim como a deve ter dado ás
outras Potências, do profundo respeito que os EstadosUnidos prestam a seus direitos, e de sua resolução de se
naõ intrometterem com elles. As provincias, pertencentes a este hemispherio, saõ nossas vizinhas, e tem successivamsnte, quando cada porçaõ do paiz adquiria a
sua independência, instado pelo seu reconhecimento,
appellando para factos, que se naõ podem negar, e pelos
quaes julgavam ter a isso justo titulo. Este Governa
tem invariavelmente regeitado toda a pretençaõ a motivos de interesse, havendo resolvido naõ tomar parte na
contenda, ou medidas, que lhe dissessem respeito, e que
naõ merecessem a sancçaõ do mundo civilizado. Quanto às outras pretençoens de justa sensibilidade, esta sem-
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pre se «entio, e reconheceo francamente; porém ellas em si
mesmas naõ podiam ser adequada causa de acçaõ. Era do
dever deste Governo olhar para todos os factos e circumstancias importantes, sobre que se podia formar opinião
solida: isto se fez. Quando olhamos, pois, para o longo espaço de tempo, que esta guerra tem continuado, o completo bom successo, que tem tido, a favor das províncias, a presente condição das respectivas partes, a total inabilidade da Hespanha, para produzir nisso alguma mudança, somos obrigados a concluir, que a sua sorte está
decidida, e que as provincias, que declararam a sua independência, e gozam delia, devem ser reconhecidas.
N a õ se tem recebido recentemente informação particular, sobre as vistas do Governo Hespanhol a este respeito. Pode presumir-se, que os bem succedidos progressos da revolução, por tam longa série de annos, ganhando forças e extendendo-se annualmente em todas as direcçoens; e abraçando, pelos últimos importantes acontecimentos, todos os dominios de Hespanha, cora pouca excepçaõ, ao Sul dos Estados-Unidos, neste continente;
pondo, por isso, a completa Soberania do todo nas maõs
do povo, reconciliará a metrópole a uma accommodaçaõ
com as provincias, sobre as bazes de absoluta independência. Naõ se tem também recebido informação authentica receute, da disposição das outras Potências sobre
este objecto. Tem-se fomentado o sincero desejo de obrar
de concerto com ellas, no proposto reconhecimento, do
qual algumas dellas foram ha algum tempo informadas;
porém entendeo-se que ellas se naõ achavam preparadas
para isso. O immenso espaço entre essas Potências, mesmo as que estaõ junctas ao Atlântico, e estas provincias,
faz que seja de menor interesse o movimento deste negocio,
e menor o estimulo para com ellas, do que para com nos-
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co. He provável, portanto, que os últimos acontecimentos desfaçam todas as duvidas, quanto ao resultado.
Propondo esta medida, naõ se contempla mudar por
isso, nem levemente, as nossas relaçoens amigáveis com
alguma das partes, mas observar em todos os respeitos,
como até aqui, se a guerra continuar, a mais perfeita neutralidade entre ellas. Desta amigável disposição se darão seguranças ao Governo de Hespanha, a quem isto he
de presumir, que será, como deve ser, satisfactorio. Propôem-se a medida, na plena convicção, de que he perfeitamente de accordo com o Direito das Gentes; que he
justa e legitima, quanto ás partes; e que os Estados-Unidos devem á sua graduação e character no mundo, assim
como a seus essenciae» interesses, oadoptalla. Se o Congresso concorrer nas vistas, que aqui se apresentam, sem
duvida veraõ a propriedade de fazer as necessárias appropriaçoens de fundos, para o pôr em execução.
Washington, 3 de Março de 1822.
JAIMES MONROE.

HESPANHA.

Extracto do Memorial apresentado ás Cortes, na sessaõ
de 3 de Março, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, sobre as relaçoens com as outras Potências.
Instituiçoens políticas análogas ás que felizmente prevalecem em Hepanha, foram adoptadas em Portugal, pelo
que era de esperar, que tivesse chegado o tempo de pôr
fim ás differenças, que existiam entre as duas naçoens.
S. M., porém, com muito pezar, tem visto, pelos procedimentos do Governo Portugez, que os seus desejos de aper-
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tar mais os laços de mútuos interesses das duas Potências,
e de formara mais cordeal amizade com a Monarchia
Portugueza, naõ parece, pelo comportamento do Governo Portuguez, e acontecimentos, que infelizmente
tem succedido, encontrarem sentimentos conrespondentes.
Quando se averiguou na Corte do Rio-de-Janeiro, que
a Constituição, formada pelos Deputados das Cortes,
junctas em Lisboa, havia sido jurada em Portugal, e
quando também El Rey prestou seu juramento a essa
Constituição, o Governo Portuguez escolheo esse momento, para consumar sua aggressaõ contra as provincias
Hespanholas do Rio-da-Prata, pondo em movimento a
mola de uma ardilosa política, a fim de que os habitantes das dietas provincias, convocados em Monte-Vedio,
Tesolvessem, como de facto resolveram, separar-se da
Monarchia Hespanhola, e incorporar-se com Portugal.
Para remover todos os obstáculos ao plamo meditado,
tomáram-se medidas para reconhecer solemnemente
a independência do Governo insurgente de BuenosAyres; e se nomeou um Agente publico para BuenosAyres, e se lhe prometteo, que um Agente, escolhido
por Buenos-Ayres, seria reconhecido em Lisboa.
Logo que a Corte se passou do Rio-de-Janeiro para
Lisboa, o Governo d*El Rey protestou energicamente
ao Governo de S. M. Fidelissima, contra tam extraordinário e inesperado procedimento, e se lisongeou
de que aquelle Governo desapprovaría o procedimento,
que se havia adoptado neste delicado ponto, naõ somente
pela convicção da injustiça e nulidade de taes medidas,
mas a fim de se pôr ao nivel com a política que as outras
Potências tem adoptado, relativamente á emancipação,
que pretendem de Hespanha os Governos insurgentes de
nossas provincias ultramarinas. NaÕ obstante tam justas
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consideraçoens, S. M. tem visto desvanecerem-se tam bem
fundadas esperanças, visto que o Governo de Portugal,
longe de satifazer ás queixas e representaçoens de Hespanha, excita apprehensoens, pela especiosa resposta
com que attenta defender as transacçoens no Brazil.
A declaração solemne de S. M. Fidelissma, de que naõ
existem tractados entre Hespanha e Portugual, suppondo qu os que d'antes estavam era vigor se fizeram irritos pela invasão Franceza, he também circumstancia, que
exige a séria attençaõ do Governo. Em conseqüência
desta declaração, o Governo Portuguez desattendeo a alguns artigos dos tractados, a que nos tinhamos referido,
em apoio da requisição, que fizéramos, para nos serem
entregues alguns sediciosos, refugiados naquelle Reyno;
e os facciosos Bara e Ciceron foram mandados pôr em
liberdade, em conseqüência da recente resolução adoptada pelas Cortes de Lisboa.
Naõ obstante o estado de nossas relaçoens com Portugal,
S.M. naõ duvida que a comrnunicaçaõ amigável, com 0G0verno de Portugal, continuará a manter-se, e tenderá a
ajustar as diflerenças de maneira conciliatória. El Rey
naõ se pode persuadir, que os interesses recíprocos de
ambas as Potências, em estreitar mais seus laços de amizade e boa vontade, possam ser desattendidos; especialmente quando a utilidade de uma firme e cordeal uniaõ
nos principos liberaes, proclamados porambasas naçoens,
he evidente; e igualmente o he a prudência de naõ por
em disputa, o que a dignidade e o decoro da naçaõ Hespanhola pode exigir, e cuja reclamação seria respondida com a decisão e heroísmo, que lhe pertence.
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Carta ao Redactor sobre a prohibiçaõ de exportar certos gêneros da Inglaterra para o BraztU
Consulado Geral de Portugal.
Londres, 12 de Abril de 18-Z2*
Lendo o seu Periódico do mez passado, vi o que V. m
diz a respeito das duas cartas deste Consulado Geral ao
Sr. Bennett, Secretario da Casa de Seguros, que V. m.
em duvida explica, como se naõ fora um facto muito
exacto, que este Consulado Geral julgou logo no dia seguinte aquelle em que escreveo a anterior destas, saber
do Senhor Encarregado dos Negócios uma explicação
a esse respeito ; quaes eram os armamentos de Guerra,
que por ordem superior se naõ deviam dar despachos.
A carta aqui juncta, que melhor explica, foi logo
escripta, e se fez publica, o mesmo que as mais. Em
abono da regularidade do seu Perodico, ao qual agora
succedeo haverem-se omittido uns e apparecèrem outros
documentos, rogo o favor da sua imparcialidade, publicando mais a carta juncta, visto fazer parte das outras
três, que se escreveram ao Senhor Bennett.
De V. m.
attento venerador
DUARTE

LLOYD.

Secretario do C G.
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Copy.
Portugueze Consulate General,
28, Great Winchester Street,
11 th March 1822.
Sir,
In consequence of the applications made to me by
some of the Gentlemen in the Portugueze trade, wishing to be informed what stores, naval or others were
comprehended in the letter 1 bad the honour to write
you on the 7th instant, I applied for explanation to
H. M. F. M. Minister-Chargé d'Affairs, and I have now
to state to you, for general information, that the articles
comprehended inthe prohibition are
Gun powder.
Guns for vessels or land service.
Muskets and ali other war arms.
And nothing eise.
I have the honour to be, &c.
(Signed) A N T Ô N I O L O P E S OA C U N H A .
J. Bennett, Jun. Esq.
Secretary to the Committee of Lloyds.

(
Pretos Correntes

836

)

dos principaes

Productos

L O N D R E S , \9 de Abril

de 1822.
Direito»

1'reco».

Qualidade.

Ganeros.

do Brazil.

.Bahia por Ib.jO» I0*p a Os. l l p /
Capitania. . . | . . . . . . . ,
Os. l l p . a Os. l l è P I Ceará
(3 por cento ad n
Maranham .. 0» l O i p . a 0». 11|>.
Algodam
lui em.
Minas novat Os. 9p. a 0». 9ip.
Oa. fljp. a Os. 10p.
Pará
• Pernambuco Os. l l j p . a Os. 124p.
4 j por ll>.
Anil.
..Rio
2Ss. a 3R>.
Redondo . . .
22s. a 27s.
Balido
Assncar
Livre de direitos pn
18B. a 21s.
Mascavado . .
exportação.
Arroz
Brazil
Cacào
..Pará
Caffe
Rio
B.2p. por 1121b.
Cebo
Rio da Prata
3ôs. por 1121b.
Chifres. Rio Grande por 123

Í

<A
Rio da Prata, pilha < B
' AC
Í
.Rio Grande
<B

10 p. por couro

<C

Pernambnco, salgados
Rio Grande de cavallo
49.
lpecacuanha Brazil por lb.
> por lb.
2s.
Óleo de cupaiba
Orucu
> direitos pagos pe
Pào Amarelo. Brazil
,
£ comprador,
Pao Brazil ....Pernambuco 200/. por ton . . .
Salsa Parrilha. Pará . .
2s. Op, a 2s, 6p.
direitos pagos pcl
_ ,
t ein rolo..
Tabac0
comprador,
l em folha
6$ porlb.
TaP' l ) C a ..." ...Brasil.

Câmbios com as seguintes
Rio de Janeiro
Lisboa
Porto
Paris
Amsterdam

46
50i
50|
25
12

Espécie
Ouro em barra
£ 3 17 10j
Peças de 6400 rei» 3 17 6
Dobroens Hespanhoes
3 11
Pezos.. . . dictos
4
Prata em barra
4

60
6

praças.
37
364
30{
44
40

Hambiugo
Cadiz
Gibraltar
Gênova
Malta

Seguros.
Brazil. Hida 25s
Lisboa
208
Porto
25»
Madeira
25s
Açores
25s
Rio da Praia 63s
jienjrala
63s

Volta í

(
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LITERATURA E SCIENCIAS.

NOVAS PUBLICAÇOENS EM

INGLATERRA.

Robison's System of Mechanic Philosophy, 4 vols 8 v o
Systema de Philosophia Mechanica. Pelo Professor Joaõ
Robison D. D. Professor de Philosophia Natural na
Universidade, e Secretario da Sociedade Real de Edinburgo. Esta ediçaõ he feita, depois da morte do Author,
por David Brewster LL. D. Tem um copioso artigo sobre a historia e operaçoens do engenho de vapor, revisto
por Jaimes Wat, Esc. e seu filho, de Soho. Illustrado
com 50 estampas.

An Explanation, of the depreciation of Bank notes.
Explicação da depreciarão das nolas de Banco. Folheto impresso por Hatchard and Sons, Piecadtlly.

Conversutions on Mineralogy 2 vol. 12. m ° Conversaçoens sobre a Mineralogia, com estampas gravadas por
Mr. e Míss Lowry, de desenhos originaes.

Wardrop's Essays on the Morhid Anatomy of the
liuman Eye. 2 vol 8.v<> 2/. lOs. Ensaios sobre a anatomia
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mórbida do olho humano.
Illustrados com muitas
gravuras illuminadas. Por Jaimes Wardrop F. R. S. E.

Smith's Principies of Forensic Medicine, 8.™ preço
14*. Princípios da Medicina Forense, arranjados systematicamente, eapplicadosâ practica Ingleza, com numerosas illustraçoens e exemplos. Por J. G. Smith M. D.

Earl of Oxford's Memoirs of his own time * vol. 4.4»
Memórias do seu tempo, comprehendendo os últimos dez
annos do Reynado de George II. Por Horatio Walpole,
Conde de Oxford.

Blane's Medicai Logic. 8.™ preço 8s. Elementos de
Lógica Medica, illustrados com provas e exemplos. Segunda edicçaõ, com muitas ampliaçoens, particularmente
na pai te practica. Por Sir Gilbert Blane, Baronete, Medico d'El Rey.

Coopera First Unes of the Practice of Surgery, 8-v0
preço li. \0s. As Primeiras linhas para a practica de
Cirurgia; destinadas a servir de instrucçoens aos estudantes, e um conciso livro de citaçoens para os practicos.
Por Samuel Cooper. Membro do Collegio de Cirurgioens, &c.

Reeces

Medicai

Guide, 8.v<> preço 10J. 6d Gu a
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Medica para o uso do Clero, Pays de Família, epracticos
de Medicina e Cirurgia; comprehende um Dispensatorio Doméstico, e tractado practico, sobre os symptomas, causas, preservativos, e cura das moléstias incidentes âo corpo humano, com as ultimas descubertas em
Medecina. Por Ricardo Reece, M. D.

PORTUGAL.

As obras poéticas de Antônio Pinto da Fonceca Neves,
e uma memória unida ás mesmas sobre a sentença de
Gomes Freire. Preço 300 reis.

Allegaçaõ a favor das viuuas e parentes dos Mártires
da Pátria, condemriados em 15 de Outubro de 1817.
Nesta allegaçaõ feita em revista, pelas Cortes Extraordinárias concedida, se mostra a nullidade da dieta sentença, se conta a historia da denuncia e da sociedade,
com peças justificativas entre as quaes se inclue a certidão, que do livro secretíssimo por ordem expressa do
actual Governo se extrahío, contendo as denuncias, e
os nomes dos denunciantes.

Cyrineo da Patriarchal, em conflicto com os Periodiqueiros. Este escripto parece dar uma idea clara do estabelicimento desta Corporação considerável. Preço 120
reis.
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(Continuado de p. 242.)
Pelo meio dia seguinte saio a Divisão desta Fazenda,
sem causar outro d a m n o ao proprietário, mais do que o
valor dos mantimentos consumidos, e algumas garrafas de
vinho, com q u e os ofliciaes se regalaram. O proprietário,
um Hespanhol E u r o p e o , sem duvida j u l g o u , que se tinha
livrado barato, sendo a Fazenda uma fortificaçaõ regular,
o General certamente tinha direito a destruilla, pelo cust u m e da guerra.
Depois de 3 ou 4 dias de marcha, principalmente por
planícies estéreis, que naõ produzem mais do que erunibebas, chegou a Divisão ao pôr do Sol á vista da povoaçaõ
de Pinos, j u n c t a a um alto cerro, em que se observaram varias minas de p r a t a ; e a esta c i r c u m s t a n c i a d e v e a povoaçaõ a sua origem. As casas saõ tolerável mente boas, edificadas principalmente de pedia, e de dous ou três andares, com telhados rasos. A villa he cercada de muros
quasi tam altos como as casas, e um fosso, com ponteslevadiças, e quando a Divisão chegou estava guarneçida por
200 homens de infanteria.
Estas tropas estavam postadas com algumas peças de
artilheria nos telhados rasos das casas, immediatas aos
m u r o s , e começaram a fazer fogo contra a Divisão, logo
que descubriram a sua a p r o x i m a ç ã o .
T e n d o havido escacez de mantimentos por vários dias,
éra absolutamente necessário procurar qne comer para as
tropas, antes de passar a diante. O General mandou um
paizano, que se apanhou na vizinhança, com um recado
ao C o m m a n d a n t e da praça, dizendo-lhe, que se naõ commetteriam hostilidades contra a villa se elle permittisseâ
Divisão entrar pacificamente, e refrescarem-se as tropas,
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que durante a sua estada se respeitariam as propriedades
e pessoa» dos habitantes, e se observaria a mais estricta
ordem e disciplina: mas se, pelo contrario, elle recusasse permittir a occupaçaõ pacifica do lugar, com a Divisão, estava resolvido a entrar por força, e concederia saque e execução militar.
Este recado de ameaça naõ produzio o desejado effeito,
o Commandante, provavelmente confiado na força do lugar, e sabendo que estavam a poucos dias de marcha
500 ou 600 homens de tropas Realistas, naõ deo resposta
e continuou a fazer fogo.
O General, percebendo, que se desprezavam suas offertas pacificas, mandou preparar para o assalto da villa,
o que naõ éra cousa fácil sem artilheria, nem outros meios de practicar uma brecha ou forçar as portas. Resolveo-se a effectuar por estratagema, o que naõ podia concluir pela força.
A situação de Pinos he um dos mais elevados pontos
das terras do México, tendo marchado por terras, que se
elevavam gradualmente das planícies, as tropas ignorariam
isto, se naõ fosse pelos frios ventos, que sopravam destas
elevadas regioens.
Tinha começado a estação chuvosa, a noite estava nublada e escura, o que favorecia o ataque, ocultando da
guarniçaõ o numero e movimentos dos sitiadores.
Ordenou-se a uma partida dos dragoens e caçadores,
que tomassem seu posto juncto ao muro, em frente da praça, e fizessem um ataque falso, fazendo fogo âs tropas do
inimigo nas casas, paraattrahir a sua attençaõ, em quanto
o primeiro regimento de linha, commandado pelo Major
Sterling trabalhava por escalar os muros na retaguarda.
Foi este plano executado cora bom successo, um pouco
antes da meia noite; o Major, com cousa de 30 homens
VOL. XXVIII. N.» 167.
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ganhou os telhados das casas, donde marcharam ao posto
da guarniçaõ.
Os Realistas, logo que os descubriram abandonaram a
sua artilheria, desceram das casas, e fugiram na maior desordem. Alguns delles escaparam-se da viila, a cuberto
da escuridade, o resto refugiou-se em uma grande igreja,
e algumas casas na praça principal, para onde os seguio
o Major Sterling, intimou-lhes que se rendessem á descnaçaõ, ao que o Commandante julgou prudente conformarse sem disparar um tiro.
Havia algumas peças d'artilheria carregadas na praça,
mas tal era a consternação dos artilheiros, que as desertaram, sem ter animo de lhes dar fogo, e fugiram para as
casas com a guarniçaõ.
Abriram-se immediatamente as portas, lançaram-se as
pontes levadiças, e o General com a Divisão entrou a villa
pela meia noite.
Mais de 200 homens com o Commandante e os ricos
proprietários de algumas das minas vizinhas foram tomados prisioneiros. Sette ou oito peças d'artilheria, mais
de cem armamentos, quantidade de muniçoens e de uniformes se acharam na villa; e a Divisão perdêosomente
um soldado dos naturaes do paiz morto, e um ofScial ferido.
Pela manhaã, vendo a fortaleza do lugar, e os muros,
as tropas ficaram admiradas de seu bom suecesso, e no
curso ordinário dos acontecimentos naõ a poderiam ter
tomado sem artilheria.
O General naõ julgou próprio por o seu ameaço em execução, contentou-se com reprehender o Commandante,
por ter obstinadamente regeitado suas aberturas pacificas,
pondo a perigo naõ só a sua vida mas as da guarniçaõ, e
as de todos os habitantes do lugar, o que deviam inteiramente á humanidade e temperança das tropas.

Literatura

e Sciencias.

343

A propriedade dos habitantes foi também respeitada, o
General contentou-se com impor uma contribuição pecuniária, que, ainda que Pinos seja um Real de Minas, montou a pouco menos de 7-000 pezos: o povo alegou pobreza,
e o General foi de assas bom natural para os accreditar.
O Hespanhol proprietário das Minas, sendo solto, deo
ao General uma obrigação por escripto de lhe pagar 6 ou
7 mil pezos, o que he desnecessário dizer, que nunca
cumprio.*
A Divisão demorou-se somente um dia em Pinos, durante o qual um soldado da infanteria estrangeira, natural
de S. Domingos, foi fnzilado por roubar uma igreja e maltractar uma mulher.
O General e alguns officiaes se alojaram na casa do
Cura, um homem respeitável, que os levou a ver a igreja
matriz, a qual he grande e bem ornada. Visitaram também um grande e bem regulado convento, juncto à Igreja,
aonde foram recebidos com muita civilidade pelas Freiras,
e regalados com preservas doces.
Na manhaã seguinte foram soltos todos os prisioneiros:
a artilheria, excepto duas peças, e toda a munição, que
se tomou, foram lançados n'um poço, e a Divisão saio de
Pinos pelas dez horas da manhaã.
Acharam-se na villa vários coches, um dos quaes se levou para accommodar alguns feridos, que naõ podiam ir
a cavallo, e também se acharam bastantes cavallos para
remontar as tropas.
O tempo éra chuvoso e frio, ainda que fosse no meio do
* Quando o General Miua chegou ao forte Sombrero, o Commandante disse-lhe, que se elle houvesse ali trazido este homem
prezo, elle se houvera julgado muito feliz em resgatar sua vida
ao preço de 100.000 pezos. He mui rico, e antigo inimigo dos
Independentes.
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veraõ: o caminho éramào, até que se entrou na planície
seguinte.
Tinha a Divisão marchado apenas duas milhas, quando
se avistou um grande corpo de gente que entrava na villa
pela parte opposta : mandáram-se dous officiaes a observar quem eram, e viram que todos vinham embrulhados
em cobertores, e se suppozque eram paizanos, que voltavam para a villa, tendo sabido da retirada do General.
Mas poucos dias depois se averiguou, que eram as tropas
Realistas, que esperava o Commandante de Pinos, e que
segundo o custume do paiz (o que ignoravam os dous officiaes, que foram ao reconhecimento) usavam dos cobertores para se abrigar do frio e chuva.
Tendo provavelmente pouca inclinação de ir ao alcance da Divisão, fizeram halto na villa, e fuzilaram muitos
paizanos, que segnndo o custume nestes casos começaram
um systema de saque geral, quando os auxilares os deixaram.
Dizem que o official Commandante dos Realistas dimittio do serviço o Commandante de Pinos, por deixar
tomar a praça tam facilmente, ainda que sem apparencia
de justiça; porque nenhum Hespanhol tinha até aqui
feito moiores proezas: se uns poucos de mil homens de
tropas estiangeiras houvessem entrado no paiz, e continuasse o mesmo systema, o partido Realista depressa
acharia que lhe restavam mui poucos officiaes.
A estrada continuou por extensas planícies, destituídas
de vegetação; porque as chuvas só tinham começado nesta parte do paiz.e a erva naõ tinha ainda tido tempo para
crescer. Por toda a parte se viam os arruinados muros
de Fazendas, que tinham sido destruídas pelos partidos
contendentes, no progresso da Revolução, e davam tristes provas de que a Divisão se approximava aotheatroda
guerra.
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Em conseqüência do arruinado estado do paiz. as tropas soffriam agora mais privaçoens do que no primeiro
período da marcha. O gado, que até aqui éra o principal
meio de subsistência, tinha todo sido mudado, e naõ sabendo a situação das cousas, naõ se tinha cuidado em providenciar mantimentos para a marcha, o que mui fácil,
mente se pudera ter feito em Pinos.
No segundo dia pela manhaã, se achou que ficara atraz
um soldado estrangeiro no acampamento, provavelmente
bêbado, e se mandaram dous officiaes a buscallo; todos
três foram tomados por uma partida de Realistas, elevados para a povoaçaõ de Lagos.
Ao 3.° dia pela tarde disse o guia, que estava próximo
a um posto avançado dos Independentes, o que foi mui
agradável noticia, para gente, que, naõ tendo comido alguma cousa porquasi três d ias, estava quasi morta de fome:
resolveo-se marchar com diligencia, e chegar ali na mesma noite. Continuaram até meia noite, quando se achou
de todo exhausta a paciência e a força, e por isso alguns
soldados ficaram na retaguarda.
A avançada, naõ vendo signaes de povoaçaõ vizinha,
suspeitou que o guia se tinha enganado no caminho, o
que naõ éra improvável, por ser a noite escura, e a atmosphera grossa e nebulosa, com tudo a fome os obrigou a
perseverar, até que repentinamente se acharam n'uma profunda barroca, aonde naõ havia traços de caminho. Nestas circumstancias o General mandou fazer halto ás tropas até amanhecer.
O guia insistia, que naõ estava distante um posto avançado Mexicano, e por isso foi mandado com um official
Hespanhol para o descubrir. Pouco antes de romper o
dia voltou o guia e disse, que lhe tinham feito fogo juncto a uma Fazenda, e que por tanto vinha avisar disto as
tropas, caso fosse alguma partida de Realistas.
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Logo depois de amanhecer se removeram felizmente
todas as duvidas, chegando um official Mexicano, que
disse ã Divisão, que nas vizinhanças das alturas delbarra,
naõ longe da cidade de Leon, tinham os Independentes
um posto avançado, juncto ao qual succedeo passar o
guia e o official que o acompanhava. Sendo interrogado
pela. sentinella, respondeo que pertencia á Divisão do General Mina, mas a sentinella. que nunca tinha ouvido fallar nesta Divisão, suppoz que éra alguma partida de Realistas, que vinha surpprendellos pelo escuro da noite, e
fez-lhe fogo, felizmente sem lhe acertar. Disse mais, que,
quando se desenganou, a noticia da chegada do General
e da Divisão fora recebida com muita alegria, e o official
Hespanhol foi adiante para o forte Sombrero, que distava
cousa de 6 léguas, a informar o commandante desta circunstancia, em quanto elle vinha para conduzir a Divisão
ao mesmo lugar, aonde se providenciaria tudo o necessário para o refresco das tropas. Que os Independentes nao
tivessem tido noticia da Divisão, ainda que ja houvessem
passado dous mezes depois do seu desembarque, tendo no
entanto ganhado duas batalhas, e occupado algumas povoaçoens consideráveis, he um exemplo notável do cuidado, que tem os Realistas em occultar circumstancias,
que se suppoem desfavoráveis a seus interesses.
A Divisão tomou immediatamente a marcha, e deixando logo a barroca, se descubrio a Fazenda de que fallârao guia, cousa de uma légua distante, que, como as
demais neste caminho, estava em rumas.
A parede de uma grande preza havia pouco tempoque
se tinha rompido, e a agoa destruído a estrada, formando
uma profunda barroca na planície, e esta éra a razão porque o guia naõ pôde reconhecer o lugar no escuro.
Chegando á Fazenda, como alguns soldados exhaustos
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pela fome e fadiga ficaram na retaguarda, o General rev o | v e o fazer halto ali, até que elles chegassem.
A estrada neste lugar passa por um alto Cerro, e por
isso a carruagem com os doentes naõ podia ir adiante, e
foi abandonada, procurando-se alguns paizanos, que buscou o Official Mexicano, para levar os doentes em liteiras.
As duas peças d'artilheria, trazidas de Pinos, se entregaram a alguns paizanos, que as esconderam nos montes,
e dahi a algum tempo as trouxeram ao foi te. Pelas duas
horas da tarde havendo chegado toda agente, continuou a
Divisão a sua marcha.
Subindo á altura se descubriram na planície os Realistas, que tinham entrado em Pinos; mas as tropas, nas presentes circumstancias, estavam maisanxiosas por chegar
a Sombrero, para satisfazer a fome, do que vontade de
brigar, e éra preciso procurar um abrigo aos feridos, mais
do que dar batalha.
O inimigo também pareceo pacificamente disposto, e
chegando aonde as estradas se separam, tomou a de Leon,
provavelmente para reforçar a guarniçaõ, temendo uma
visita da Divisão.
Pouco depois da meia noite fizeram as tropas halto em
um Rancho no Cerro; porém os miseráveis habitantes,
longe de poderem supprir as necessidades dos soldados,
naõ tinham cousa alguma para si mesmos. Cedo pela
manhaã tornou a continuar a marcha por uma alta cordilheira de montes, até o meio dia, quando entrou no forte
Sorabrero. Era quasi nos fins de Junho, cerca de um mez,
depois de ter saído de Soto Ia Marina, durante o qual tempo marchou a Divisão, a pezar da opposiçaõ, 200 léguas
por um paiz inimigo, e soffrendo privaçoens de toda a
sorte.
O único meio de subsistência éra o gado, que se en-
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contrava de vez em quando, juncto ao caminho, e a
água éra escaça, nas grandes planícies áridas por que a
divisão geralmente marchava. Os animaes passavam
ainda peior do que a gente, de mais de dous mil
cavallos e mnlas, que se trouxeram de Soto Ia Marina
e se tomaram na marcha, apenas 400 chegaráram a
Sombrero, o resto, exhausto de fome e fadiga, foi abandonado.
A estacaõ própria para marchar, no México, he quando param as chuvas, pelo meado de Outubro, e nesse tempo ha abundância de erva e água nas planícies; as estradas saõ suficientemente secas, as tropas podem durm i r a o a r s e m fazer m a l a saúde, porque o ar he sufficientemente quente, e cae mui pouco sereno.
O forte Sombrero está situado juncto aos limites das
provincias de Guanaxato e Leon, distante cousa de duas
léguas da pequena aldea de Comanja. Está em um rochedo
elevado e quasi perpendicular, formado pela juncçaõ de
duas barrancas, pelas quaes fica quasi isolado. A entrada
he para o Norte, por uma estreita tira de terra, flanqueada de ambos os lados por precipícios, que fazem as margens das barrancas. Era defendido por um muro de pedra
insoça e fosso ; os approches, além dos impedimentos naturaes, eram por uma senda estreita por vários rochedos,
e defendidos por algumas peças d'artilheria. Os outros
lados do forte eram defendidos por muros do mesmo material, com a explanada em frente, erigida na bordada
barranca, cujos lados rugosos e perpendiculares, e de
mais de cem pés de profundidade, faziam o lugar quasi
inaccessivel de todos os lados.
As fortificaçoens, incluídas em uma área de 360 passos,
eram defendidas por9 ou 10 peças de artilheria de bronze
de vários calibres, desde 12 para baixo, e fundidas no forte:
sua a rude construcçaõ mostrava grande ignorância da
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arte de fundição no artífice, que provavelmente éra algum
índio sem instrucçaõ.
Sombrero, sendo provido de mantimento e muniçoens
de guerra, pode julgar-se impregnavel a qualquer força,
com que os Realistas o pudessem investir, a naõ ser por
duas circumstancias : he dominado em frente por uma
eminência, cousa de 500 passos da explanada; e naõ ha
água dentro do forte; e he preciso trazer a neccssasria
para a guarniçaõ, de considerável distancia, de uma fonte
que ha no fundo da barranca.
Por sua grande elevação, o forte commanda extensa
vista na visinhança, pelas planícies do Bajio, o que forma
uma excellente perspectiva. O espectador pôde descubrir ao mesmo tempo a cidade de Lagos e sua cathedral,
nas margens de um aprasivel lago, 7 léguas para o Noroeste, e a cidade de Leon, com seus lindos subúrbios,
5 léguas para o Poente; a villa de Silva cousa de 8 léguas
para o Sul, com vasto numero de bem cultivadas Fazendas e Ranchos, espalhadas pelas planícies, agradáveis á
vista, e úteis em supprir as povoaçoens com cousas necessárias e deleitaveis â vida,
O terreno he naturalmente tam rico, que algumas destas
herdades antes da Revolução produziam, segundo se diz,
um rendimento, só em graõ, de mais de 250.000 pezos
annualmente.
A cidade de Guanaxato, celebre por suas minas de
prata dista 12 léguas de Sombrero para o Sueste.
A guarniçaõ do forte, quando chegou a Divisão auxiliar, consistia de 40 ou 50 paizanos (por que naõ eram
soldados) miseravelmente armados e vestidos, e peior
disciplinados; apenas havia muniçoens na praça.
O General e a Divisão foram mui bem recebidos pelo
Marechal Moreno, Commandante, que lhe deo os socVOL. XXVIII. N°. 167.
zz
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cerros, que tinha no forte, e que eram bem poucos, mas
tendo corrido o rumor de sua chegada, na cidade de Leon
e paiz vizinho, em poucos dias concorreram os paizanos
a Sombrero, com abundância de mantimentos de toda a
sorte, e se estabeleceo dentro dos m uros um bom mercado.
O tempo éra frio, em tam elevada situação a< inin das
planícies, erigiram-se quartéis temporários paia as tropas da Divisão, a qual em segurança, e no meio da abundância, depressa se esqueceo dos trabalhos passados.
Quando recobraram as suas forças, resolveo o General
naõ lhes permittir que se euervassem na ociosidade.
Aos 7 de Julho, tendo noticia de que uma partida de
Realistas, commandados pelos coronéis Castanou e Ordones (um dos quaes éra o Commandante na Provincia
de Guanaxato) marchava para reforçar Leon, resolveo
atacallos.
Pouco mais de 200 estrangeiros, commandados pelo
Coronel Young, e 70 ou 80 das recrutas de Soto-la-Marina, commandados pelos Majores Melifiere e Marques,
marcharam no mesmo dia de Sombrero. Pela tarde, na
Fazenda de Los Três Reyes, se lhes uniram 300 Mexicano commandadados pelo coronel Ortis, commandante
do districto.
Este official, antes da Revolução, éra um pastor,
mui ignorante, sem educação, e devêo o seu commando a certo grão de intrepidez pessoal, que os independentes consideram como único requisito de um official,
importando-lhe pouco com os seus conhecimentos em
negócios militares, diciplina ou subordinação, do que,
por falta de instrucçaõ, saõ absolutamente ignorantes.
As suas tropas eram um bando desordenado, armado
principalmente de lanças, e poucos dos officiaes principaes tinham uniformes, o resto estava cuberto de trapos,
e um cubertor para lhe tapar a nudez.
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As tropas da divisão naõ esperavam muito auxilio
desta populaça, mas confiando em seu chefe marcharam
em busca do inimigo com allegria.
Esperava-se acharem-se os Realistas, no lugar de San
Felipe, na commandancia do Coronel Ortis, mas na manhaã de 8 os descubrio a avançada, na distancia de 6 léguas
daquelle lugar, em uma grande planicie, juncto á Fazenda de S. Juan de los Llanos.
O General formou as suas tropas, num pequeno baixo
juncto â estrada, para as esconder ao inimigo, esperando
atacallodesapercebido, quando chegasse perto, mas elle,
tendo visto a vanguarda, ficou «ciente da posição da Divisão, e fez halto, formando-se a 400 passos de distancia*
Havia juncto à estrada ura muro de pedra, que passou
a infanteria Realista, em numero de 500 homens, e occupou uma posição na direita; e a artilheria, que constava de uma peça de broze de calibre 9, e um obuz de
12, foi postada juncto ao muro, para proteger o flanco
direito; e a cavallaria, cousa de 200 na esquerda.
Observando que o inimigo naõ avançava, percebeo o
General, que a sua embuscada estava descuberta, e se
preparou para o ataque. Os dragoens, sustentados pelos
caçadores, tiveram ordem de carrregar rapidamente, e
apossar-se da artilheria, em quanto o General, â frente
da infanteria estrangeira (Guarda de Honra e I o Regimento de Linha) passava o muro, para atacar a infanteria inimiga, e impedir-lhe que a protegessem.
Os
Mexicanos, sob o Coronel Ortis, principalmente acavallo,
em quem se confiava menos, puzéram-se em frente da
cavallaria inimiga, que o General tinha achado por expeexperiencia ser de tal descripçaõ, que eram as tropas
que menos resistência offereciam.
Quando os dragoens apparecêram á vista, a artilheria
inimiga abrigo contra elles um fogo de metralla, mas o
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ataque foi tam rápido, que apenas tiveram tempo de dar
fogo a quatro tiros, e foram os artilheiros atacados á espada pelos dragoens, pelo que deram aos calcanhares,
deixando as peças e todas as muniçoens, bagagem e
mulas em seu poder.
A infanteria inimiga, protegida contra os dragoens
pelo muro, conservou fogo vivo sobre a infanteria da
Divisão, que naõ respondeo senaõ depois de estar perto;
quando, percebendo a perda da artilheria, e que os dragoens tinham alcançado passar na sua retaguarda, desbandaram-se e fugiram em desordem.
A cavallaria Realista, no entanto, passou também o
muro, para sustentar a infanteria, e atacou os dragoens,
no que foi mui mal tractada, e vendo que a infanteria cedia, fugio ao momento em que os Lanceiros Mexicanos
lhe vieram ao combate, deixando ficar .50 mortos e feridos.
.
. r
Os Mexicanos, cheio de furor caíram sobre a íntanteteria Realista, e artilheiros, que comam em todas as direcçoens na planície, impedindo a natureza do terreno a
possibilidade de escaparem, em poucos minutos lanceãram quasi 400.
Em quanto assim estavam empregados, o General com
algumas tropas seguio a cavallaria do inimigo por duas léguas; e achando que naõ podia alcançalla, voltou para o
campo de batalha.
Antes d'elie ter voltado, os Mexicanos, segundo o custume de seu modo de guerra, usualmente seguido par
ambos os partidos, lanceáram todos os feridos, e despiram os mortos, assegurando para si a maior parte dos
cavallos do inimigo, com porçaõ consideiavel das armas,
e roubaram parte da bagagem.
Cousa de 150 homens de infanteria inimiga, que foram assas felizes, para se poderem esconder dos Mexicanos em algumas cabanas, juncto ao lugar da acçaõ, fo-
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ram descubertos, e aprisionados, e protegidos por alguns
officiaes da Divisão.
Além dos prisioneiros perderam os Realistas mais de
400 mortos: os dous commandantes Castafion e Ordones,
eram deste numero; e foram daquelles, cujas primeiras
crueldades provavelmente estimularam os Mexicanos a
abraçar com avidez a opportunidade de se vingarem: o
certo he que a sua morte causou mais allegrla entre
elles do que a victoria; pretendiam decapitallos, e affixar
as cabeças em varas, o que o General naõ permittio.
A perda da Divisão constou de três officiaes e 3 soldados mortos, e dous officiaes feridos. Entre os primeiros foi o Major Mellifiere, que commandava os dragoens,
e que foi lamentado pelo General e seus companheiros;
um official Hespanhol, que teve um braço despedaçado
por um tiro de metralha, e foi o umco mal, que fez a artilheria inimiga, posto que mui próxima: he provovel,
que o medo dos artilheiros lhes naõ permittisse fazer fogo com deliberação*
A artilheria, cousa de 500 espingardas e carabinas,
grande quantidade de outras armas, com todas as muniçoens do inimigo e sua bagagem, caíram nas maõs dos
conquistadores.
Ainda que a batalha de S. Juan de dos Llanos se naõ
ganhou contra tam grande disproporçaõ como a de Piotillas foi muito mais destructiva para os Realistas, que
perderam quasi todas as suas tropas ,que trouxeram a com-

Ha razaõ para crer, que uma das peças da artilheria foi
carregada, ou por acaso ou por desígnio, com pezos fortes; por
que depois da acçaõ os soldados apanharam vários pezos torcidos, e negros pela pólvora, e também tormaram um saco
delles, n'um dos caixoens de munição da artilheria
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bate, escapando somente cerca de 150 de cavallo. Porém a disparidade do numero éra mui grande, os caçadores naõ puderam chegar n tempo para tomar parte na
acçaõ, e os Mexicanos fizeram pouco mais do que alancear os fugitivos em perfeita segurança, e quando ja naõ
se pensava em resistir*. A Divisão, com os feridos, artilheria tomada» &c. começou immediatamente a sua
marcha para Sombrero, aonde chegou em dous dias.
Fez-se uma tentativa para trocar alguns dos prisioneiros, pelos dous officiaes e soldado da Divisão, que
foram aprisionados em Lagos: o commandante Hespanhol deo uma resposta civil, mas naõ quiz determinar
nada na matéria, sem consultar o Vice-Rey, e acabou a
negociação.
Os prisioneiros creoulos, se que quizéram alistar voluntariamente, foram recebidos nos corpos de dragoens
e caçadares; e este se augmentou muito com paizanos do
paiz.
Depois de descançar uma semana, formou o General
o plano de uma expedição para atacar a Fazenda de
Jaral, para onde a cavallaria do inimigo, que tinha escapado na ultima batalha, se tinha retirado.
Saio de Sombrero com 150 homens da Divisão, e uniose-lhe o Coronel Ortis ao outro dia com 2oo homens,
e desceram â planície juncto á villa de S. Felipe.
Tinha havido muita chuva, e as planícies começaram a
apparecer bellas, cubertas de reverdescente erva, mixturada com variedade de flores; o clima he deleitavel.e o ar
apenas mais quente do que na Inglaterra no mesmo mez.

* Ainda que mui inferiores aos soldados da Divisão na batalha, eram muito mais destros em roubar, e na verdade até
em roubar os seus amigos como inimigos ; nisto pouca gente
he mais entendedora do que estes montanheze*.
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O paiz, na vizinhança de S. Felipe, parece ter sido bem
cultivado antigamente, agora as Fazendas estaõ em ruínas e os campos dessolados. A cidade foi dantes lugar
de alguma importância, mas hoje he pouco mais de um
uiontaõ de ruínas, ruas inteiras das melhores casas naõ tem
mais do que pedaços das paredes. Três ou quatro igrejas
ainda restam inteiras, no meio da dessolaçaõ que as cerca.
Os poucos edifícios, que escaparam á destruição geral,
saõ habitados por paizanos pobres, sendo provavelmente
os antigos proprietários reduzidos á mendicidade, pela
ruína de suas herdades e plantaçoens nas palnicies, e para
evitar morrer de fome procuraram refugio em algum outro lugar do paiz, ainda naõ destruído pelas armas dos
partidos contendentes na Revolução.
A antiga população da cidade poderia talvez chegar a
7 ou 8 mil almas; os habitantes presentemente naõ passam de mil, e miseráveis paizanos, muitos dos qnaes
pediam esmola aos officiaes da Divisão. Restam ainda
muitos jardins grandes cheios de arvores de frueto, e
alguns semeados de milho, que parece serve de único alimento aos habitantes. Como naõ havia aqui apparencias
de obter refrescos para as tropas, continuou a marcha sem
fazer halto.
Nos subúrbios se vio uma cabeça, espetada em um
pao, que se suppoz ser a de algum chefe Realista, perguntou-se isto ao commandante, que respondeo, que éra a de
um notável ladraõ, que elle tinha mandado decapitar.
Os commandantes militares saõ os únicos juizes crimi*
naes presentemente, e saõ mui promptos na administração da justiça ou injustiça.
Subindo um outeiro, cousa de duas léguas além de S.
Felipe, se descubrio o Jaral, na planície, cousa de 6 léguas distante. Ainda que se chama Fazenda, de facto
he uma povoaçaõ de moderada grandeza, a que o Gover-
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no Hespanhol daria a dignidade de villa, se naõ fosse a
opposiçaõ de seu proprietário, o Marquez de Moncada.
He fortificada por um muro, aonde está montada alguma artilheria, e um fosso. O terreno de grande parte
da planície vizinha naõ he mui fértil, e com tudo a herdade rende bastante; isto he fO ou 12 mil pezos, que resulta, posto que pareça isso estranho, da vendados fructos da erumbeba, que cobrem os outeiros vizinhos, convertendo-se assim em fonte de riqueza, o que he considerado neste paiz como indicio de esterilidade.
Pela tarde passaram as tropas uma grande fazenda, a
uma légua da povoaçaõ, provavelmente destruída pelos
Independentes, em conseqüência do Marquez haver abandonado a sua causa, que ao principio pareceo abraçar.
A parte culvitada das planícies principiaes aqui, e tem
consideráveis plantaçoens de milho, pimenta e outros
vegetaes, ao longo da estrada até a povoaçaõ.
As prezas da Fazenda provavelmente foram destruídas,
e as regas se fazem por meio de poços, a distancias convenientes, nos campos; mas estes commumente só tem
água na estação chuvosa.
Era domingo, grande dia de mercado neste paiz, e se
encontraram muitos paizanos, que voltavam da povoaçaõ
para suas casas, e para prevenir, que elles dessem noticia
da sua chegada, o General lhes disse, que as tropas eram
do serviço Real, e marchavam para a guarniçaõ de Jaral.
Este estratagema naõ produzio o desejado effeito:
um dos paizanos, quando perdeode vista as tropas, voltou por outro caminho, e informou o Marquez de que
estava próximo um corpo das tropas d'El Rey; mas elle
que bem sabia, que naõ éra provável tal circumslancia,
sem ser delia informado previamente, conjecturou, que
éra a Divisão do General Mina, e naõ se enganou.
O resultado da batalha de S. Juan, de que souberam
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pelos fugitivos, lhes inspirou tal medo, que o Marquez,
com a guarniçaõ, e sua família, abandoánram o lugar, e
fugiram para S. Luiz de Potosi, qnatro ou cinco léguas
distante.
Pelo crepúsculo chegaram as tropas a meia milha da
povoaçaõ, sem saberem da fugida da guarniçaõ. O General, desejando tomar o lugar sem expor as vidas dos
soldados, resolveo atacar pela retaguarda a cuberto da
noite.
Fez-se uma brecha no muro de uma grande tapada juncta â povoaçaõ, aonde havia muitas arvores e arbustos, e
a cuberto destes avançaram as tropas, e entraram na
povoaçaõ, pelas dez horas, sem opposiçaõ. Marcharam
directamente á casa do proprietário na praça, e se admiraram do profundo silencio e escuridade, que reynava nas
ruas, aonde se naõ encontrava ninguém, nem se via luz
em algum casa: avançaram com precaução, esperando a
cada momento que a artilheria e mosqueteria do inimigo
despararla sobre elles; nas chegando à praça, em vez
do guerreiro Marquez â frente de seus veteranos, encontraram dous mensageiros de paz, nas pessoas do Cura
do lugar e outro Padre.
O primeiro assegurou ao General, que o Marquez
muito sentia, que negócios importantes lhe naõ permittissem receber o General em pessoa, como seu hospede,
mas pedia-lhe que considerasse a sua casa, e tuda nella,
ao seu serviço, e a usasse como própria.
Este ridículo e intempestivo cumprimento exitou o
riso dos ouvintes, que largaram a rir altamente, no que
o padre parecia inclinado a unir-se; e quando isto parou, o General lhe pedio, que agradecesse ao Marquez a
sua bondade e hospitalidade, e o assegurasse, de que igualmente sentia, que a sua repetina partida o privasse
VOL. XXVIIf. N.° 107.
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de uma entrevista pessoal ; porém, que, ja que, éra tam
infeliz, certamente se aproveitaria da civilidade que o
Marquez lhe offerecia, e em quanto ali se demorasse,
naõ só consideraria como sua a casa do Marquez, mas
também a povoaçaõ, e tudo quanto nella havia.
Passadas estas cômicas civilidades, que paieciam pôr
toda a gente de bom humor, o Padre abrio a porta da casa
que estava fechada, e o General, para mostrar a sua sinceridade em aceitar o offericimento do Marquez, entrou
para dentro, e ori" ;ou ao mordomo, que provesse de
cear para todas as tropas.
A meza para oGeneral e estado-maior foi servida com
uma grande baixella de prata, e bem guarnecida de tudo
o necessário; e depois da cêa, se levaram os principaes
officiaes para quartos de cama, e foram dormir na maior
segurança.
Ainda que as camas naõ fossem mui boas para a casa
de tam rico fidalgo, eram com tudo de luxo para gente
que tinha dormido sobre a terra, pelo espaço de dous
mezes, sem outro colxaõ mais do que o aparelho das sellas e um cobertor, e por único docel o céo.
Pela manhaã alguns dos officiaes Mexicanos, a quem longa practica tinhafeito bem expertos em taes casos, tiveram informação de certa quantia de dinheiro escondida na
casa, e buscando-a a acharam enterrada, a alguma profundidade debaixo dos tijolos, com que os quaitos térreos saõ ordinariamente assoalhados. Parece que tinha
sido ali depositada no principio da revolução, porque os
caixoens, em que tinham sido originariamente depositados os pezos fortes, estavam ja podres, ese defaziam em
pó.
Mais de 100.00o pezos se asseguraram para o uso da
caixa militar, e presume-se que os soldados fizeram

Literatura e Sciencias.

357

preza em muito mais. Achou-se também na casa grande
baixella de prata, que se deixou intacta*.
Um desertor de S. Luiz do Potosi informou o General,
que o Marquez com as suas tropas chegara ali na noite
antecedente, e espalhara o rumor de que a Divisão de
Mina tinha entrado em Jaral, e que lhe Iam no alcance
mui de perto, em conseqüência do que as tropas e muitos
dos habitantes tinham largado a cidade, que se poderia
tomar sem opposiçaõ. O General porém julgou, que,
nas presentes circumstancias, éra mais de seu interesse
voltar e depositar o dinheiro, que tinha tomado, no forte,
como um fundo para as operaçoens futuras, do que fazer
uma inútil conquista de um lugar, que naõ tinha forças
com que guarnecer ; e assim ordenou ás tropas, que se
aprompta8sem a marchar para Sombrero, na mesma
noite.
Acharam-se grandes carros tirados a bois, que se puzeram em requisição para levar o dinheiro, e se abandonou o Jaral, trazendo dali três ou quatro peças d' artilheria. Chegando no outro dia ao pé do cerro, como
os carros naõ podiam passar adiante, permittio-se-lhes
voltar, e procuráram-se mulas para levar o dinheiro, com

* Como este he o único exemplo em que o General Mina
molestou a propriedade particular, será necessário dizer, que
elle se considerava justificado, pela circumstancia de que o
Marquez convertera a sua casa em fortaleza, que fora entrada
sem capitulação. Alem disto, o Marquez no principio da Revolução éra do partido Independente, que desertou infamemente,
depois de se reconciliar com os Realistas, por meio de impedir a
destruição do exercito de Calleja.
Se fosse apanhado em
Jaral, nada senaõ a protecçaõ do General Mina teria prevenido,
iue os Mexicanos o matassem.

358

Literatura

c Sciencias.

o qual chegaram as tropas ao forte no dia seguinte, sem
accidente.
O General receava, que os Realistas de Leon o atacassem na marcha, para lhe disputarem a preza, que tinha
feito, o que certamente poderiam ter executado com
grande superioridade de numero, mas o resultado dos
differentes encontros de suas tropas com a Divisão tinha saido tam pouco em sua satisfacçaõ, que naõ quizéram ariscar a segurança da cidade, por um ataque
contra soldados, que em certo grão julgavam invencíveis.
Chegando o General ao forte encontrou um dos membros do Governo Mexicano, acompanhando do General
Torres, com grande séquito de officiaes, e tinham chegado no dia antecedente: vinham a cumprimentallo, e á
Divisão, na sua chegada.
Este official éra originariamentc um Clérigo, que por
artifícios e enredos, mais do que por verdadeira coragem
ou talento, chegou a exercitar o supremo commando, na
maior parte das provincias de Mechoacan, Guanaxato e
Potosi. Ainda que se intitulasse Commandante General
do Norte, estendia a sua influencia também ao Sul, e éra
de facto o Gcneralissimo de todas as tropas independentes, nas províncias sobre dietas.
Tendo sido o principal instrumento em estabelecer o
Governo, cujo Presidente éra um de seus íntimos amigos,
e devoto a suas vistas, por seu meio governava cora mais
absoluto poder do que seus temores lhe permittiriam fazer, se o fizesse só por si.
A sua residência éra uma grande fortificaçaõ chamada
dos Remédios, em um elevado e quasi iuaccessivel cerro,
cousa de 20 léguas para o Sul de Sombrero.
Depois de cumprimentar o General e seus officiaes,
pela sua chegada entre elles, observou o General Torres,
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lue ainda que official mais antigo na Revolução, com
irazer serviria debaixo do General Mina, e poria as troias de seu commando ás ordens do General Mina. O
Jeneral agradeceo-lhe isto, mas naõ aceitou a oflérta, obervandoque a sua única ambição éra que servissem juncimente como camaradas em armas. Entaõ o General
'urres convidou o General para que com sua Divisão fiasse a sua residência no seu forte; o que o General tamem naõ aceitou.
Naõ he fácil descubrir os motivos porque o General
lina regeitou esta offerta do General Torres ; porque o
arte Remédios he infinitamente superior, tanto era pon> de segurança, como de conveniência, ao de Sombrero;
rovavelmente foi nisto influído pelo conselho egoísta do
larechal Moreno.que prévio, que viria a cair em sua aniga insignificancia, partindo o General com sua Divisão.
O interesse do Marechal éra igualmente affectado se
artisse a Divisão; pois elle obrava como espécie devenelhaõ, fornecendo ás tropas, que tinham muito dinheiro,
arios artigos necessários, a preços exorbitantes ; e otelor de perder este lucro provavelmente influio mais do
ue nenhuma outra consideração, para aconselhar o Geeral Mina neste ponto.
O General pedio ao General Torres, que lhe permittis3 mandar um official a Los Remédios, levantar e armar
m regimento de tropas do paiz, infanteria, para se unir
Divisão, no que elle promptamente couveio, e no dia
íguinte saio de Sombrero com 8-000 pezos fortes, que o
'eneral Mina lhe deo para comprar petrechos paraagen• do corpo que ia a levantar.(30)
* 0 General Torres se apossou depois deste dinheiro, sem
•crupulo, para seu próprio uso, ainda que fosse propriedade
Js officiaes do General Mina.
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Foi acompanhado pelo Coronel Naboa, um official Hespanhol, que até entaõ tinha servido de chefe do estadomaior: sua partida foi pouco sentida pelas tropas daDivisaõ. Suspeitou-se que Ia para uma espécie de desterros honorífico, sabendo mui bem o General, que a generalidade de seus camaradas officiaes naõ gostavam delle:
duvidava-se de sua coragem, eassim aproveitou-se a presente oceasiaõ para pôr fim â diseordia, removendo-o do
posto que oecupava.
Tendo estado no serviço de Jozé Bonaparte na Hespanha sabia mui bem a rotina do serviço, segundo a tática
Hespanhola, o que o fazia pessoa capaz, para superintender a formação das tropas, em um paiz, aonde nada mais
se sabe ou se practica, independente de outras consideraçoens.
Ainda que o General naõ entretivesse os mesmos sentimentos que seus officiaes, a respeito de Noboa, nunca lhe
perdoou o ter neste exemplo cedido aos desejos dos mesmos officiaes, que naõ podia deixar de considerar terem
em algum gráo influído na determinação de o mandar a
um serviço separado. Ha porém pouca duvida de que,
considerando o character do homem, secretamente se
julgava feliz de se ver livre dos trabalhos e perigos de uma
campanha activa.
A alegria da Divisão com a tomadia de Jaral se abateo
consideravelmente, com a noticia da perda do forte de
Soto-la-Marina, que por uma singular coincidência se rendeoaos Realistas, no mesmo dia em que o Coronel Arminan foi derrotado em Piotillas.
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MISCELLANEA.

CORTES GERAES DE PORTUGAL.

309.a Sessaõ. 23 de Fevereiro.
Entrou em discussão, segundo a ordem do dia, o orçanento da receita e despeza deste anno, achando-se preente o Ministro da Fazenda. Começou o debate o Snr
Xavier Monteiro, observando, que o objecto desta sessaõ
ra o mais importante, que se tem tractado nas Cortes;
|ue havia um déficit nas rendas, e que o Ministro em sua
ixposiçaõnaõ approvava para o remediar, nem o meio
e um empréstimo, nem a imposição de mais tributos; e
inclináva-se a que se abatessem as despezas em todas as
epartiçoens publicas. Começou o Sr. Deputado por exaninar as Alfândegas, cujos rendimentos se orçam em
:700.000.000, e desejava ser informado pelo Ministro da
azenda, da razaõ porquejulgava, que estes rendimentos
ubirlam: se ha abusos, nesta repartição, se ha extraios, se os contrabandos crescem ou diminuem, &c.
orque sem estas particularidades naõ podia ajuizar da
íateria.
O Snr. Franzini apresentou extractos de umas relaoens, que achara na Commissaõ de Fazenda, e compreendem os cinco annos precendentes; com os balanços
snrespondentes ao Thesouro, publicados pela imprensa.
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O Ministro de Estado, começou a satisfazer aos quesitos do Sr. Xavier Monteiro, mas em voz tam baixa,
queapenasse ouvia; ese entendeoque dizia,que ameima idea de orçamento excluía a de exactidaõ, e so era
uma estimativa por approximaçaõ. E confessou que o
systema de arrecadação he ainda o antigo, eesse péssimo;
mas que a sua reforma só compete à Assemblea Legislativa.
Depois de varias observaçoens coincidio no mesmo o br.
Xavier Monteiro, e propunha, que se reservasse esta matéria para discutir-se, até que a Commissaõ das Pautas
desse a sua opinião. Passou depois ao rendimento da
Décima, que pelo orçamento montará a 800:000.000,
quando'no anno passado rendêo 920:000.000, e queria
ser informado da razaõ deste orçado abatimento. O Sr.
Franzini foi de opinião, que o orçamento éra próximo á
verdade; mas o Sr. Guerreiro julgava impossível, que rendesse tam pouco, eque a falta se deve attribuir aos enormes abusos nesta repartição, muitos dos quaes enumerou;
e concluio que o Governo nada fazia pelos remediar. O
Sr. Franzini apoiou isto mesmo.
O Sr. Fernandes Thomaz, convindo no mesmo, disse,
que, pelo que tinha ouvido, nenhuma utilidade se tirava
desta discussão ; que éra preciso saber, naõ o geral, mas
os particularidades da receita e despeza. Observou mais,
que as leys da Fazenda saõ excellentes, e que só falta fav.êllas observar; e se naõ bastam essas leys o Governo devia pedir outras, o que naõ tem feito.
O Ministro da Fazenda respondeo a isto coma difficuldade de fazer ja essas contas, e que julgou que o Congresso lhe pedira somente o orçamento em geral.
O Sr. B. Carneiro disse, que se naõ tractavaagoradeuma
reforma geral, que concordava com o Ministro, em que
se naõ impozessem mais impostos nem se pedisse um em-
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jreítimo, mas »e mingoassem a9 despezas ; e que éra neressario que as provincias do Ultramar designassem o que
podiam pagar para as despezas communs; e para isto que
)s Deputados do Ultramar reunidos propuzessem a quantia com que cada provincia devia contribuir.
Depois de fallarem vários dos Snrs. Deputados, disseo
>r. Fernandes Thomaz, que o orçamento tinha assim sido
'eito de propósito, porque naõ se quer que as Cortes sái>am mais que aquillo que elle contêm ; que isto he manIriisse e desmazêllo; que o orçamento do Rio-de-Janeiro
;ra muito mais claro, e exacto, e especificado: no que
ez o Ministro da Fazenda naõ apparecem os atrazados,
is quaes se naõ cobram por falta de actividade, e esta se
leve exigir.
Fallou depois o Sr. Alves do Rio e Lino Couttinho, e
>utros; respondeo o Ministro; epor fim resolveo-se, que
i Commissaõ de Fazenda se encarregasse de fazer novos
luesitos, para entrarem em nova discussão.
310. a Sessaõ.

25 de Fevereiro.

Recebeo-se um officio do Ministro dos Negócios Esrangeiros, pedindo interpretação ao artigo 12 da ley da
iberdadeda imprensa, a fim de se conhecer, se no mesmo
rtigo se acham incluídos os authores, que infamarem os
lovemos, e Príncipes das naçoens estrangeiras, vizinhas
aluadas: mandou-se á Commissaõ de Justiça Civil.
O Sr. Borges de Barros propoz; que, attendendo a ter
Soberano Congresso sabiamente adiado alguns artigos
a Constituição, se adiasse igualmente o titulo G.° que
e ia a discutir, até que estejam reunidos, ao menos duas
erças partes dos Deputados do Brazil; e, quando isto se
ao admittisse, que os differentes artigos, de que secomVot. XXVIII. N." 167.
3B
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puem, naõ sejam applicaveis ao Brazil. Depois de mui
vivo debate ficou para segunda leitura.
Apresentáram-se redigidos de novo os artigos 172 e 174
da Constituição, e se passou, segundo a ordem do dia, a
examinar o artigo 181, adiado da sessaõ precedente. O
Sr. Pereira doCarmo propoz, como additamento, as palavras, " por especial decreto das Cortes, votados pelas duas terças partes dos Deputados."
O Sr. Ribeiro de Andrade oppunha-se a que passasse o
artigo, a menos que se declarassem os casos em que se
podia dispensar nas formalidades das prizoens; isto he,
rebelliaõ descuberta, e irivasaõ de inimigos, exigindo isto
a segurança do Estado, e votando primeiro as Cortes, que
a Pátria se acha em perigo.
O Sr. Trigoso achava vago o artigo, e se deviam especificar os casos. O Sr. B. Carneiro defendeo o artigo; e
o contrariou o Sr. Sarmento; o que seguiram outros Snrs.
O Sr. Fernandes Thomaz observou, que havendo-se dado
ao Governo no artigo 107 o poder de prender o cidadão,
quando o exigira segurança do Estado, naõ éra muito que
se desse agora este mesmo poder ás Cortes, sem que fosse preciso concordarem as duas terças partes dos votos.
Decidio-se a final, que se declarassem os casos em que
se deve suspender o habeas corpus ; e que fossem os de
rebelliaõ declarada, e invasão inimiga, por decisão das
Cortes ; approvando mais, por indicação do Sr.B. Carneiro, que se pudessem propor mais alguns casos.
O Sr. Lino Couttinho disse, que havendo lido no Correio Braziliense, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal mandara applicar para pagamento dos
Diplomáticos certo dinheiro existente em Londres, pertencente a vários negociantes da Bahia, pedia, que se
mandassem pedir ao Governo informaçoens, sobre este
negocio. Approvado.
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O Sr. Pinto de França propoz, que se discuta quanto
intes o projecto do Sr. Borges de Barros, sobre o Banco
io Brazil, que se peça resposta ao Erário, sobre o tabaco
ja Bahia, que vai para Goa todos os annos, e quea Comnissaõ especial de Fazenda do Brazil dê conta do resultado
le seus trabalhos á cerca da venda do pâo Brazil. Approrado.
Elegeo-se para Presidente do mez seguinte, o Sr. Varela, e para Vice Presidente o Snr. Camello Fortes.
311." Sessaõ.

27 de Fevereiro.

Segundo a ordem do dia, expoz o Sr. Presidente, que
>s Snrs. Deputados podiam mandar á Meza, qualquer
;aso, alem dos apontados, no artigo 181 da Constituição,
m que se possam suspender algumas das formalidades
obre a prizaõ dos delinqüentes, para entrar em discusaõ.
O Sr. F. Thomaz pedio, que se substituísse na acta a
lalavra Habeas-Corpus por outra qualquer, que fosse
'ortugueza. Approvado.
O Sr. B. Carneiro pedio, que se mencionasse também o
aso de conspiração occulta, por ser mais perigoso que o
e rebelliaõ declarada. Oppoz-se-lhe o Snr. Trigoso, asim como a outra emenda do Sr. Brito, que queria que se
icluisse a " traição." O Sr. Moniz também se oppoz,
izendo que naõ podia combinar unia conspiração oculta, com uma decisão publica do Congresso ; e naõ saia como o Sr. B. Carneiro, tam zeloso da sua liberdade,
B lembrasse de entregar todos os cidadãos á mercê do
oder executivo. Ü Sr. Annes de Carvalho apoiou a
menda, que incluía a conspiração occulta.
Nisto suspendeo o Snr. Presidente a discussão, por se
-har na salla de fora o Coronel Rodrigo Vitto Pereira
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da Silva, e a officialidade do 2.° Batalhão do 2." Regimento de Infanteria, vindo de Pernambuco, que vinham cumprimentar o Soberano Congresso. Leo o Sr. Secretario
Lino Couttinho a exposição dos dictos officiaes. Resolveo-se, que desta exposição se fizesse mençaõ honrosa
na Acta, e saíssem dous dos Snrs. Secretários a agradecer
á officialidade, na forma do custume.
Continuou a discussão, que havia sido interrompida, e
depois de fallarem largamente sobre o objecto vários dos
Snrs. Deputados, se decidio, que se naõ especificasse
neste artigo da Constituição o caso de conspiração.
Leo o projecto de ley, apresentado pelo Sr. Sarmento,
para a extincçaõ da Intendencia Geral da Policia.
312* Sessaõ.

28 de Fevereiro.

Mencionaram-se noticias da Bahia, dadas pelo commandante de um brigue, que dali chegara, e dizia estar tudo
em socego. O Sr. Ribeiro de Andrade disse, que tinha
na sua maõ uma proclamaçaõ, que provava o contrario ;
que aquelle commandante vinha industriado para dizer o
que dizia ; e que éra notável naõ ter chegado a devassa
sobre os prezos, havendo chegado dous navios. Decidiose, que trouxesse a indicação por escripto.
Leo-se uma representação assignada por grande numeTO de negociantes da Bahia, em que referiam os acontecimentos do dia 3 de Novembro, e seus motivos, e pediam
essencialmente três cousas : 1.° Que a Naçaõ se conserve
unida, para o bem commum da família Portugueza: 2.°
Que o Governo Constitucional se installe quanto antes
naquella província, e que no entanto se conserve o actual:
3.° Que subsista naquella provincia a força armada Luzitana, que lá se acha. Passou áCommissaõ do Ultramar.
Discutio-se segundo a ordem do dia, o projecto para
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a alteração do valor das moedas de ouro; e propoz o Sr.
Travassos uma emenda, para que " O valor legal do marco de prata de 11 dinheiros, fosse de 7.500 reis, e o valor
do marco de ouro de 22 quilates; 120.000 reis ; por conseqüência o valor das moedas de 4 oitavas fosse de 7.500
reis.
Regeitou-se o projecto original, depois de grande discussão, e approvou-se esta emenda. Aprovaram-se depois os outros artigos do projecto.
O Sr. Ribeiro de Andrade fez uma indicação, para que
se proceda ao processo dos prezos vindos da Bahia, sem
que seja necessário esperar pelas devassas, tiradas naquella provincia. Mandou-se â Commissaõ de Justiça Criminal.
313 a . Sessaõ.

1 de Marqo.

Segundo a ordem do dia, se lêo o parecer da Commissaõ de Constituição, sobre as alteraçoens, que devem soffrer os artigos 172 e 174 ; da seguinte forma.
Sobre o artigo 172, parece á Commissaõ, que em lugar
das palavras " a prizaõ por um anno," se ponham estas
" a prizaõ de seis mezes." Que ás palavras "desterro
para fora do Continente," se substituam esfoutras, " desterro para fora na provincia do domicilio do reo."
Quanto ao N.° 11. do artigo 174, parece á Commissaõ,
queelle seja redigido nesta forma, " os que forem indicados de perpetrar roubos violentos."
Isto causou alguma discussão, requerendo o Sr. Bastos,
que se lesse um additamento do Sr. Corrêa de Seabra, sobre o mesmo objecto. O Sr. B. Carneiro defendeo, que
em certos crimes leves deve o reo livrar-se fora da cadêa,
sendo nesses casos a expatriaçaõ castigo maior do que o
imposto pela ley. O Sr. Bastos foi de opinião opposta,
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naõadmittindo a distincçaõ do Sr. B. Carneiro entre prizaõ e custodia. O Sr. Corrêa de Seabra, observou, que
desde os princípios da Monarchia se sentiram os inconvenientes da pronuncia á prizaõ, como se vê do que o
povo representou em Cortes a El Rey D. Pedro I . : por
isso se inventou o remédio das cartas de seguro, e agora
se deve ordenar directamente, que a prizaõ só possa ter
lugar nos casos marcados pela ley, ficando em regra, que
o reo se livre solto. O Sr. Peixoto apoiou o mesmo. O
Sr. Castello Branco, invectivando contra a legislação criminal, que até aqui tem regido em Portugal, sustentou,
que o artigo naõ devia passar, mas antes estabelecer-se
um artigo constitucional, que nenhum réo será pronunciado á prizaõ, antes de sentença, salvo nos casos, que a ley
determinar. O Sr. B. Carneiro, queixando-se dos muitos
assassinos commettidos em Portugal (109 em sette mezes,
em todo o Reyno, e nove dentro em um mez em Lisboa)
da relaxaçaõ dos Desembargadores, e da demora nos processos, concluio, que se estabelecessem o principio, "de
que nenhum homem seja prezo, senaõ depois de sentença," destroe-se o edifício social; elle cairá por terra. Depois de fallarem outros Senhores Deputados, propoz o Sr.
Presidente o seguinte.
1.° " S e os cidadãos, que forem arguidos de crimes, a
que pela ley esteja imposta pena, que naõ chegue a prizaõ de seis mezes, poderão ser pronunciados à prizaõ, ou
se poderão livrar-se soltos." Resolveo-se affirmativamente.
2." " Se o mesmo terá lugar, com aquelles, cuja pena
for desterro para fora da provincia em que residirem."
Igualmente se decidio, que sim.
Discutindo-se a segunda parte do parecer da Commissaõ, no artigo 174, notou o Sr. Fernandes Thomaz a necessidade de marcarbem o que era roubo violento.docontrario
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seria nisso incluído o que furtasse uma canastra de cerejas.
Debateo-se muito este ponto, e foi resolvido,'' que pudessem ser prezos sem culpa formada os indiciados de furto
com violência, feito á pessoa, ou com arrombamento, e
os matadores. Approvou-se também uma emenda do Sr.
Vilella, para que nisto se comprehendessem os roubos domésticos.
O Sr. Vilella propoz, que havendo o Governo mandado recolher a Lisboa, os membros, que compõem a Academia da Marinha no Rio-de-Janeiro, se mande suspender essa ordem, fazendo conservar ali a dieta Academia,
em quanto se naõ estabelecerem no Reyno do Brazil escholas próprias, para ensinar este ramo tam interessante.
Ficou para segunda leitura.
O Sr. Borges Carneiro propoz, que vista a inteireza com
que se portaram os primeiros Jurados convocados em
Portugal, no dia de hontem, e attenta â prevariaçaõ dos
Desembargadores, se determine, que os Juizes de facto
estabelecidos nas cidades de Lisboa e Porto tomem conhecimento dos crimes de morte,e outros, e os sentenceem
na conformidade das leys.
Oppoz-se a isto o Sr. Guerreiro, querendo se regeitasse
a proposta in limine, mas depois de alguma discussão
ficou para segunda leitura.
O Sr. Caldeira propoz, que se perguntasse ao Conselho
d'Estado, porque consultou a S. M. para os lugares de
letras certos homens, cuja conducta e merecimento naõ
conrespondem ao fim que todos devem preencher.
Esta proposição foi approvada por vários dos Snrs. Deputados, especialmente o Snr. Ribeiro de Andrade, o
qual disse, que foi despachado um magistrado, que existe
no Rio-de-Janeiro, e que he conhecido por ladraõ. Ficou
para segunda leitura.
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314.» Sessaõ-

2 de Março

Segundo a ordem do dia se discutiram alguns artigos
da ley para reformados foraes.
O Sr. Magalhaens Pimentel, como Relator da Commissaõ Militar, lêo o parecer sobre a promoção feita em
Pernambuco, dos officiaes do Batalhão N.° 2.° resumiase, que classificando a matéria em 4 hypotheses se siga a
ultima, em que imitando a resolução adoptada á cerca
da ultima promoção da Marinha, se julgue nulla, menos
naquelles officiaes, a quem por sua antigüidade tenham
pertencido: quanto aos soldos fiquem os officiaes com
elles. Foi approvado.
O Sr. Vilella propoz, que aquella authoridade, que indevidamente deo aquelle dinheiro, o reponha, por naõ ser
justo, que a Naçaõ o perca. Naõ se approvou.

315.° Sessaõ.

4 de Março.

O Sr. Ledo poz sobre a Meza um requirimento, que,
na qualidade de Director do Banco do Brazil, faz o Cidadão Joaõ Rodriguez Pereira de Almeida, em que pede
algumas providencias para evitar a ruina daquelle importante estabelecimento, e com elle o de toda a provincia do Rio-de-Janeiro. O mesmo Sr. Deputado acerescentou, que sobre este objecto tinha feito uma indicação, nos princípios de Janeiro, a qual passando â Commissaõ de Fazenda do Ultramar, ainda naõ tinha tido
resultado algum, e que éra preciso que objectos de tanta
ponderação sejam tractados com a maior urgência; e que
éra preciso declarar-se, que o Brazil tocava a meta da sua
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maior crise, e os seus resultados se naõ podiam prever. O
Sr. Vilella foi do mesmo parecer, e o Sr. Pereira do Carmo expoz, que, sendo Deputado da Europa, fora o primeiro, que fez uma indicação sobre este objecto. O Sr. Presidente convidou a Commissaõ da Fazenda do Ultramar,
para dar o seu parecer sobre tam importante objecto.
Segundo a ordem do dia, se tomou em consideração
a indicação do Sr. Borges de Barros, para que o titulo
6 da Constituição naõ seja applicavel ao Brazil, sem
que estejam presentes ao menos duas terças partes dos
Deputados daquelle Reyno.
O Sr. B. Carneiro pedio, que se discutissem alguns additamentos propostos ao Capitulo do Poder Judicial, antes
de entrar nesta questão, e nomeadamente um ao artigo
174, para que os militares possam ser prezos sem culpa
formada; e assim bem os recrutas, e os cúmplices de algum delicto, ou testemunhas, sendo necessária a accariaçaõ. Ficou para segunda leitura.
Leo-se um aditamento ao artigo 156, sobre o serem os
membros do Supremo Tribunal de Justiça só compostos
de Magistrados, ou de pessoas de outras classes. Decidio-se que fosse só composto de Magistrados.
Tractando-se se deviam ser metade do Ultramar e
metade Europeos, houve renhido debate, e se decidio, que
a antigüidade na magistratura servisse de baze para a
nomeação; fossem os indivíduos Europeos, fossem Ultramarinos.
Lendo-se pela segunda vez a indicação de Sr. Vilella,
para a suspensão da ordem porque se mandava abolir a
Academia da Marinha do Rio-de-Janeiro. Resolveou-se,
que se pedissem informaçoens ao Governo.
Leo-se uma indicação do Sr. Caldeira para se perguntar ao Governo; a razaõ porque o Conselho de Estado
VOL. XXVIII. N°. 167.
3c
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tinha proposto para lugares de letras certos candidatos
indignos delles. O Sr. Ferreira da Silva, apoiando a im
dicaçaõ disse, que um magistrado venal e corupto tinha
sido nomeado agora para certo lugar, e que o Conselho
d'Estado deveria mandar ao Soberano Congresso as habilitaçoens, que formaram a baze da sua nomeação.
O Sr. B. Carneiro expoz, que uma vez que o Conselho
de Estado tenha prevaricado, devem seus membros ser
immediatamente depostos, e o mesmo devia succeder ao
Ministro de Justiça, e que se for só omissão sejam todos
reprehendido8; e que para se 6aber isto se peçam as
habilitaçoens, relativas ao indivíduo mencionada O Sr.
Guerreiro oppoz-se a isto. Adiou-se a questão.

316*. Sessaõ.

5 de Marco.

Nesta sessaõ se ouviram e decidiram pareceres de varias
Commissoens das Cortes.
317". Sessaõ.

6 de Março.

Referindo-se às Cortes as communicaçoens do expediente, se lêo um officio do Juiz de Fora do Rio-de-Janeiro, annunciando, que se havia destinado o dia 25 de
Janeiro, para a eleição da nova Juncta de Governo: diz,
que o espirito publico se achava inquieto, pelas alteraçoenç, que tem havido, principalmente pela abolição dos
tribunaes, com especialidade a Casa da Supplicaçaõ, pois
se persuadiam, que se attenderia às instrucçoens, que
trouxeram os Snrs* Deputados de S. Paulo, que saõ talvez os desejos de todo o Reyno do Brazil.
O Sr. Ribeiro de Andrade disse, que naõ apresentou
aquellas instrucçoens; porque, como vira que a maior
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palie das cousas que ellas continham ja estavam vencidas,
as julgou fnuteis. O Sr. Vergueiro fallou no mesmo sentido, edepois de breves reílexoens se decidio, que as mencionadas instrucçoens fossem appresentadas ã Commisaaõde Constituição, para dar sobre este objecto o seu
parecer.
Discutio-se segundo a ordem do dia, a indicação do
Sr. Borges de Barros, que se reduz, a que se naõ examine o titulo 6." da Constituição até se acharem presentes no Congresso duas terças partes, pelo menos, dos
Deputados do Brazil, e que, no caso de se naõ approvar
isto, naõ seja a doutrina do dicto titulo applicavel ao
Reyno do Brazil. Apoiou esta indicação o Sr. Monis
Tavares, dizendo, que este objecto he tam importante,
que delle ha de resultar a ordem ou desordem das provincias do Ultramar.
O Sr. B. Carneiro mostrou, que naõ haveria nisto duvida, a pezar de que o Soberano Congresso naõ necessitava da vinda dos mais Deputados do Brazil, para que
este negocio se decidisse; e concluio, que lhe parecia,
que estava ja no Congresso a maioria dos Deputados do
Brazil.
O Sr. Ribeiro de Andrade impugnou esta ultima asserçaõ, dizendo, que pelo menos se nomeariam 80 Deputados do Brazil, e só se achavam nas Cortes 3 0 ; e por
isso votava pela indicação.
O Sr Moura, posto quea principio fosse de diversa opifnaõ, hoje éra pela indicação; com tanto que se entendesse
claramente, uma vez por todas, que isto naõ éra porque
a» Cortes presentemente junctas naõ pudessem decidir
sobre estes objectos, sem a dependência da chegada dos
mais Deputados do Brazil, e que a legalidade das decisoens, que tomassem, naõ pudessem jamais entrarem duvida ; e que desejava, que o illustre preopinante, Depu-
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tado por S. Paulo, dissesse, se o que tinha exposto á cerca da falta dos Deputados do Brazil, podia influir sobre
asdecisoens tomadas até aqui pelo Soberano Congresso;
ou se unicamente tinha pensado, que naõ se devia entrar
na discussão do titulo em questão, pela única razaõ de
que esta falta podia influir, só pela falta de ideas locaes
das diversas provincias do Brazil.
O Sr. Ribeiro de Andrade asseverou, que a força repulsiva, que tendia a desligar o continente Americano
do Europeo, excedia a força centrifica, que os devia unir:
expoz, que as bazes da Constituição naõ deviam ja mais
ser feitas, sem a concurrencia das Brazilieiros; porem que
estes tinham cedido a isto, e as haviam ratificado, mais
por conveniência do que por justiça, pois que essa se
devia deixar á Europa e ao Brazil o conhecêlla ; explicou
as razoens porque tinha julgado, que o titulo em questão naõ devia entrar em discussão, por ser o seu objecto
de summo interesse para as provincias Ultramarinas, e
ser necessário, para a sua decisão, conhecimento de suas
localidades, que naõ se podiam obter, sem que estivessem
presentes os Deputados daquellas provincias.
O Sr. Moura replicou, que para refutar o lllustre preopinante bastava fazer-lhe ler a sua procuração; e que
elle disesse qual tinha sido o juramento que os povos do
Brazil haviam dado, e quaes as cláusulas com que o deram : que os povos do Brazil naõ enganaram, por certo,
seus Deputados, quando Ihe6 disseram, ide para as Cortes em Portugal, e nós upprovaremos a Constituição, que
ellas fizerem, com tanto que seja debaixo de três cláusulas . Constituição igual, Religião Catholica Romana, e
Dynastia da Casa de Bragança : todas as mais cláusulas
além destas eram incertas i ^ por ventura existe nas procuraçoens alguma restricçaõ, para que os que as trazem naõ consultam na approvaçaõ da Constituição, em
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quanto se naõ acharem presentes todos os Deputados do
Brazil? N a õ : e senaõ, lêa-se as procuraçoens, e naõ se
diga, que só por conveniência o Continente Americano
se unio com Portugal, e ratificou as decisoens do Congresso, â cerca das da Constituição, e naõ por motivos
de justiça: accresentou, que éra preciso, que o Sr. Deputado reflectisse bem, que por justiça e muita justiça he
que o Brazil havia feito esta ratificação pois a Constituição e suas Bazes, se achavam concordes, com as três
cláusulas em questão.
O Sr. Lino Couttinho argumentou, que do mesmo j u ramento, que os Deputados haviam dado, se mostrava,
que elles naõ tinham vindo para o Congresso, paia approvar a Constituição, que estivesse feita, mas para a fazer; que o illustre membro confundia um Deputado
com toda a Deputaçaõ de uma provincia: que as províncias de Portugal, por sua localidade tinham quasi os
mesmos interesses, mas as do Brazil se podiam chamar
Reynos, com differentes usos e custumes, leys municipaes diversas, e por isso se naõ podiam regular sem
grande conhecimento desses interesses locaes.
0 Sr. Araújo Lima disse, que o Sr. Moura se havia
cançado com argumentos, para provar, que as decisoens
do Congresso eram legaes; mas nisto naõ havia duvida, e
éra escusado avançar princípios desnecessários, de que
naõtractava a indicação em questão: esta pedia simples'
mente o adiamento do titulo tí.°, até a chegada da maior
parte dos Deputados do Brazil. Que éra prudência no
Legislador conformar-se com as ideas dos povos, e que
neste caso, para as saber, convinha esperar pelos Deputados do Brazil, a fim de discutir o titulo 6°.
O Sr. Guerreiro conveio, em que se naõ deviam suscitar
taes questoens; mas que, uma vez postas em campo, deviam ser acclaradas: mostrou, que tinha com magoa ou-
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vido dizer, a um dos illustres membros, que a força repulsiva, que tendia a desligar o Continente Americano
do Europeo, éra mais forte que a força centrifiea, que os
devia unir; porém que naõ éra essa a sua opinião, pois
que tendo as provincias da Europa sido as primeiras, que
se levantaram para fazer reconhecer á Na<;nõ os seus direitos, e que lhes mostrou o trilho da sua liberdade, e havendo as provincias Americanas feito o mesmo, pouco a
pouco, conforme os seus interesses particulares, se lembraram depois dos seus irmaõs de Portugal, e se uniram
com elles; que nas proclamaçoens, que se lhe enviaram,
bem claramente se lhes dizia, que seriam recebidos, a
participar dos mesmos, uma vez que o quizèssem, ninguém por tanto os constrangeo, antes pelo contrario esta
uniaõ foi feita por sua muito franca vontade. Esta Legislatura foi pois legitima no seu principio; he certo que
naõ tinha direito entaõ a legislar para os povos Americanos; mas depois que estes se uniram á mesma causa, e
juraram obediência ao Congresso, elles se sugeitàram ao
que o mesmo fizesse: foi pois a vontade dos povos, foi o
juramento, que deram, foi a declaração, que os Representantes de Portugal fizeram, que estavam com os braços abertos, para receber seus irmaõs do Brazil, que os
sugeitou ás decisoens do Soberano Congresso. Este ja
lhes mostrou a boa vontade, que tem desta uniaõ, quando, pela occasiaõ de ter um dos Snrs. Deputados do Brazil apresentado uma indicação, se resolveo, que a Constituição havia de ser revista, e que entaõ qualquer dos
Snrs. Deputados poderia propor o que julgasse ser conveniente ás necessidades do Brazil, e nisto mostrou o
mesmo Congresso a sua franqueza : continuou expondo,
que o Titulo em questão naõ devia ser exceptuado da regra geral, e que depois de discutido, se na revista julgasse algum Deputado, que tinha a dizer sobre elle, isto se
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pudesse fazer, e concluio, que o fim para que as Cortes
Geraes e Extraordinárias tinham sido convocadas éra fazerem a Constituição; que éra preciso accelerar os seus
trabalhos, para q u e a Naçaõ naõ julgasse, que o Congresso se queria perpetuar neste lugar, e que se devia apartar tudo quanto pudesse retardar os trabalhos da Constituição, e finalizar quanto antes a única taboa que pôde
formar a uniaõ de todos os povos, que compõem a grande
família Potugueza, e que lhes vai assegurar a sua liberdade.
Falláram mais alguns Snrs. sobre o objecto, e a final,
achando-se suficientemente discutido, se resolveo o adiamento do primeiro capitulo do Titulo 6.°, na forma da
indicação, e que se continuasse a discussão sobre o 2.°
Capitulo, à cerca da creaçaõ das Câmaras.
Principiou com efleito a discussão sobre o artigo 192
mas ficou adiado.
O Sr. Ledo lêo um projecto de Decreto, para por elle
se providenciar, e oceurrer á ruina do Banco do Brazih
Ficou para segunda leitura.
318." Sessaõ.

7 de Março.

Recebeo-se um officio do Ministro tios Negócios Estrangeiros, com as informaçoens exigidas pelo Soberano
Congresso, por ordem de 27 do passado, relativas a certo
numero de libras esterlinas, que existe em Inglaterra;
mandou-se á Commissaõ de Fazenda.
Léram-se officios da Juncta Provisória do Governo de
Pernambuco, datados de 2, I7, e 18 de Janeiro: nosquaes
expõem, que desembarcou em aquelle porto a expedição;
e as providencias, que tomou immediatamente, para acudir a todos os navios, que se desviaram do comboi, e q u e
estavam ao Norte de Pernambuco; faz uni relatório do
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miserável estado em que se acham as finanças daquella
provincia, a desordem em que se acha a Secretaria da Fazenda, e os remédios, que provisoriamente tomou, para
a evitar: referindo-se ao officio, que em data de 3 de Novembro dirigio ao Soberano Congresso, com outras razoens, que accrescenta, renovam as suas supplicas, para
que se naõ mandem mais tropas; eque se determine,que
a expedição, que ali se acha, volte a Portugal quanto antes: pede explicaçoens, sobre o decreto de sua creaçaõ,
sobre o tractamento e etiqueta, com algumas authoridades, como o Bispo, &c. Expõem a necessidade de algumas obras publicas ; e, em fim, que removera o Ouvidor
de Olinda, VenancioBernardino Ochoo, por queixas contra elle, e mandara devassar de sua conducta. Déramse a estes officios os destinos competentes.
O Brigadeiro Jozé Maria de Moura, Governador das armas de Pernambuco, participa, que a 24 de Dezembro
chegara aquelle porto, que a 26 tomara posse do seu commando, e protestando os seus sentimentos de amor e adhesaõ ao systema constitucional, conclue fazendo um relatório do estado em que encontrou a provincia. Tornouse esta exposição na competente consideração.
Segundo a ordem do dia se discutio o projecto de Decreto para o regulamento das Secretarias de Estada
Houve nisto longa discussão, e por fim foi decidido,
que os artigos 1.* e 2.* do projecto de Decreto ficassem
adiados: e que a próxima discussão do projecto começasse pelo artigo 11.

319.* Sessaõ.

8 de Março.

Referio-se officialmente uma novidade chegada da ilha
da Madeira, por via particular, sobre o atroz comporta-
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mento dos oíficiaes daquella guarniçaõ contra ura indivíduo; que ao depois se mencionarão.
Leo-se um ofTicio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, incluindo uma carta de S. A. R., datada do Rio-deJaneiro, em 12 de Dezembro 1821, e que dnigio a seu
Augusto Pay, e o mesmo Senhor manda apresentar ao
Soberano Congresso, para seu conhecimento: nella diz,que
no dia antecedente tinha fundeado, no porto do Rio-deJaneiro, o correio marítimo Infante-D.-Miguel, pelo qual
tinha recebido vários decretos e portarias, e que logo mandando reunir os Ministros, lhes mandara dar cumprimento: que igualmente dera todas as providencias, para ser
cumprido o decreto, que manda formar as novas Junctas
Provinciaes, ordenando, que se reunisse a Juncta Electoral, e que tomaria todas as medidas para se effectuar tudo
com socego: logo que se verifique, partirá immediatamente, ainda que seja na fragata Uniaõ, pois cessando o
motivo da sua residência, naquella Provincia, naõ quer
influir nos negócios do Brazil, o que só se pode realizar
com a sua saída;e conclue S. A. R.. que ali tudo se achava
em socego, pela adhesaõ da tropa, a quul, ainda que em
pequeno numero para o serviço, está com tudo animada
do melhor espirito constitucional; que porá em practica
toda a sua actividade, a fim de prompti ficar todas as embarcaçoens na conformidade da ordem que recebera, e por
ultimo protesta os sentimentos, que o animam, pelo bem
da pátria e de seu Augusto Pay. Foi recebida com especial agrado, e se resolveo, que se tornasse a remetter ao
Governo immediatamente.
Segundo a ordem do dia se dlscutio o artigo 200 da
Constituição, sobre as Câmaras, e se approvou a § 1." deste
artigo.
VOL. XXVIII. N.° 107.
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Mi •< elldltc,:

feita na Sessão de 8 de Março 1822.
ni.mettçuã d" Corregedor de Lumegv.

Subrt a

Sendo obrigft^nõ do.» Deputados de Cortes promover e
fiscalizar a observância das b-ys, e muito mais daquella*
que se referem á nomeação de empregados públicos, por
serem de todas as mais transcendentes, nnõ posso deixar
de addiuiotiar a justíssima indicação do Sr. Ignacio Caldeira, u-lativa ao inesperado acontecimento da proposta,
e nomeação do Bacliau I de que ella tracta, feita para a
correiçaõ de Lamego ; acontecimento que tem posto em
desconfiança a quantos amam a justiça e boaordem, eestaõ informados d:t antecedente conducta daquelle Bacharel.
Pelo unanime dizer de todos os Snrs. Deputados, que
conhecem e tem razaõ de conhecer o dicto Bacharel (a
quem en pelo contrario naõ conheço), e que ou presenciaram sua conducta publica na provincia de Pernambuco,
ou estavam ao alcance de poder ter delia noticia, consta,
que ella foi publica e escandalosamente m á ; que estes
escândalos foram dados nos lugares ou commissoens de
A u d i t o r , e Juiz de Tora, e Ouvidor, que ali servio; que
rie alguns delles deo residência, na qual um dos illustres
Deputados disse, neste Augusto lugar da verdade, gastara
algumas horas a u-ferir as suas malversaçoens. As informaçoens de fora das Cortes, por toda a parte, concordam
com estas. Que ha uma morte de homem, naõ se pode
duvidar. T o d a a questão he, se esta morte he imputavel
a nlgiiem, ou casual ; e o que se deva fazer d o cadáver.
Por isso dizia eu em uma das sessoens passadas; se o
Conselho de Estado subia ou tinha razaõ de saber, o que
éra este homem, e com tudo o propoz ao Rey, como cap a / para Corregedor de Lanic^o, mui grave he acul p
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do Conselho ; porque, sugeitando-se a naçaõ a gastar com
elle annualmente mais de 48 mil cruzados, para se ver
livre de rnaos empregados públicos, vê com tudo, que
continuam a ser-lhes empurrados. Naõ devemos porém
presumir facilmente tamanho mal de um corpo, que he
como primogênito das nossas novas instituiçoens, nem
suppôr, que elle quizesse propor como corrente um Auditor do Exercito; sem que este lhe tivesse apresentado
as habilitaçoens, ordenadas no § 4.° e O.0 do Alvará de 16
de Fevereiro de 1821, e um Ministro de Letras, a quem o
Ouvidor de Olinda estava tirando a residência, no tempo em que os illustres Deputados de Pernambuco saíram
daquelle cidade, sem que se aprestitasse essa residência.
O que parece mais presumível, he, que o Bacharel tudo occultou no seu requirimento, e que o Conselho ignorou naõ digo j a as malversaçoens do pretendente, mas
que elle havia servido em Pernambuco. Ora, neste caso,
a merece do despacho está nulla como ob e subrepticia,
e evitada a sua execução poupa-se descrédito ao Systema
Constitucional, offensa á justiça, escândalo a cousa de
seis Bacharéis de boa nota, que ficaram desprovidos no
concurso, e a uma Comarca os males, que a ella leva
sempre um máo Ministro.
Proponho, por tanto, que se diga ao Governo : Que o
Conselho de Estado dê esclarecimento deste caso, e remetta ás Cortes os requirimentos, e quaesquer papeis do
passado concurso relativos ao dicto Bacharel: 2. # que
até a decisão deste negocio se suspenda a exaraçaõ da
Carta ao mesmo Bacharel, por estar a sua nomeação incursa em vicio de illegal, ob e subrepticia.
[Assignado.)

BORGES CARNEIRO*
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320'. Sessaõ. 9 de Março.
Leo-se uni officio do Ministro da Guerra, remettendo
três cartas do Governador das armas de Pernambuco; a
1." datada de 10 de Janeiro, na qual dá conta da sua
chegada, viagem, modo porque foi recebido e a tropa,
que o accoinpanhou: faz um relatório do estado em que
achou a força militar da província, e envia os respectivos mappas : no segundo com a mesma data refere a
emulação que existe entre as tropas, que seguiram o
partido de Goianna, e as outras : allirma o bom espirito
e sentimentos constitucionaes de todos os membros da
Juncta Provisória do Governo, e expõem algumas medidas, que çuppôem se devem tomar, para applacar os partidos de que falia : no terceiro officio, datado de 14 do
mesmo mez, diz, que para conseguirem seus fins espalham, que naõ ha Cortes em Portugal, nem Constituição,
e que assim pretendem fomentar e promover o descontentamento; expõem que na provincia ha falta de Magistrados, que administrem de promplo a justiça; porque
uns se naõ acham providos, e outros he necessário, que
de novo se criem.
O Sr. Lino, Coutinhoobservou, que o Governador excedera os limites das suas attribuiçoens, dando conta
de objectos, cujo conhecimento naõ lhe pertence; mostrou,
que he somente da sua incumbência o governo das tropas, e que naõ se deve intrometter com medidas administrativas, nem tam pouco importar-lhe, se he ou naõ sufficiente o numero dos magistrados: notou, que elle
naõ tem as attribuiçoens dos antigos Capitaens Generaes: mas que deseja téllas, o que se prova com os presentes officios, e com as noticias constantes de differentes cartas, que tem vindo de Pernambuco, nas quaes se
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conta, quealé tomou conhecimento de um retjuirimento
que se lhe fez, â cerca de ornas raparigas, que se queixavam de terem sido defloradas ; finalmente pedia, que se
tomassem todas estas cousas em consideração, e que se
prevenisse, que o actual Governador naõ degenerasse
pouco a pouco em Capitão General, com as mesmas attribuiçoens, que infelizmente tinham n' outro tempo.
O Sr. Ribeiro de Andrade foi do mesmo voto; asseverou tudo o que disse o illustre preopinante, e que recebera cartas de pessoas muito beneméritas de Pernambuco, nada menos que de alguns dos membros da Juncta,
cm que se queixam amargamente destes excessos, temendo que elles recordem os antigos, e degenerem nos mesmos despotismos; concluio dizendo, que para os evitar
naõ encontrava remédio mais sério do que a indicação,
que offerecêra o Sr. Vilella, e que por isso requeria, que
se discutisse com a maior brevidade.
OSnrs. Vilella, e Araújo Lima, produzindo outros argumentos, se declararam da mesma opinião, accrescentando este que lhe consta, que o referido Governador tem
começado a entender com as ordenanças, e que este he a
primeiro passo para dentro em pouco se declarar com
as attribuiçoens, que dantes tinham os Capitaens Generaes, e que desde ja pedia licença paia offerccer sobre este objecto uma indicação.
Depois de algumas observaçoens de vários Deputados,
inclinando-se o Soberano Congresso, a que se remettesse
a matéria á Commissaõ de Constituição, o Sr. Pereira do
tarmo notou, que ella se acha ja sobrecarregada dos
maiores trabalhos, e que estando mui poucos membros
no expediente, por se acharem os outros encarregados
ua redacçaõ da Constituição, propunha, que se reforçasse
com outros Snrs. Deputados.
D Sr. Borges Carneiro requereo, que se nomeasse o
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Sr. Trigoso, por haver trabalhadoja no expediente. Outro Senhor Deputado requereo que se nomeasse o Sr.
Ribeiro de Andiade: o Sr. Presidente nomeou ambos.
Sgundo a ordem do dia se discutiram alguns dos artigos do projecto para a reforma dos foraes.
321». Sessaõ.

II de Março.

Segundo a ordem do dia continuou a discussão sobre o
primeiro paragrapho do artigo 200 da Constituição, o
qual depois de alguma discussão foi approvado no paragrapho 2.° e 3.° com algumas emendas.
Lêo-se um parecer da Commissaõ de Fazenda, sobre
um officio da Assemblea Geral do Banco de Lisboa, em
que expõem, que tendo cessado os motivos, que deram
lugar a fazer-se o artigo 4 o . do Addictamento ao Decreto da sua creaçaõ, que determina, que os Accionistas,
que entrassem depois de 2o de Fevereiro, pagassem o
juro de 6 por cento ao anno, segundo o tempo que excederem ao dicto prazo : parece á Commissaõ, que visto
que os Accionistas cedem deste direito, se conforma com
o que propõem a Assemblea Geral. Ficou addiado.
O Snr. B. Carneiro, propoz, que se mandasse devassar
do niáo tractamento que vários officiaes do Batalhão da
ilha da Madeira fizeram ao Dr. Joaõ Chrisostomo de
Macedo, que se mandasse retirar o Batalhão, e que
se remettam os papeis ao Governo, para mandar castigar
os culpados.
O Sr. Maldonado pedio, que se ajunetassem aos papeis o impresso, que deo motivo a todas as desordens
na ilha da Madeira, o que de alguma forma minorava o
crime dos aggressores. Ficou addiada a indicação; c o
leqiiirimenlo foi icincttido k Coitunissaõ de petiçoens.
Fez-se segundu leitura da proposição do Sr. Vilella,
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para que os Governadores das Armas das provincias do
Brazil sejam só nomeados d'entre os officiaes, que servirem no Exercito do dicto Reyno, e que estes Governadores fiquem sugeitos ás respectivas Junctas Provinciaes.
O Sr- Baraõ de Molellos contrariou a indicação, dizendo,
que naõ podia ler lugar, por ter o Congresso ja decidido, que toda a força armada do Reyno Unido formasse
ti in só Exercito; e por tanto devia ficar ao arbítrio do
Governo escolher para esses Governadores ou Brazileiros
ou Europeos.
O Sr. Lino Couttinho apoiou a indicação; mas contrariou-o o Sr. Soares Franco. Ficou a questão addiada.

322.a Sessaõ.

12 de Março.

Apresentáram-se ás Cortes duas cartas, que o Principe
Real remette a seu Augusto Pay: uma he datada de 14
e outra de lã de Dezembro de 1821, Expõem S. A. R.,
na l. a , que promoveo uma grande sensação nos Brazileiros,
e em alguns Europeos, estabelecidos no Rio-de-Janeiro,
a publicação dos Decretos, que recebera, chegando a
ponto de avançarem, publicamente, as seguintes proposiçoens; que se opporiam á sua saída, em quanto unidos
com os povos de S. Paulo e de Minas remettiam ás Cortes unia representação, para que assim lhes decidam: S.
A. R., porém, protesta, que fará todas as deligencias,
f|ue lhe sejam possíveis, por manter a ordem, e poder
pôr-se em circumstancias de obedecer cegamente ás ordens, que lhe foram dirigidas, expondo, se necessário for
a própria vida, por manter o systema constitucional. Na
2.' carta diz S. A. R., que lhe consta, que por óra se acha
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suspensa a representação, esperando-se para se fazer, que
chegue ali a Deputaçaõ da provincia de Minas Geraes;
que sabe, porém, que esta representação se reduz a pedir
o cumprimento dos decretos d'El Rey, ou a declararemse desde logo independentes, para o que seraõ ajudados
pelos Americanos Inglezes: S. A. R. de novo protesta,
que deligenciará observar, quanto possivel lhe seja todos
estes inconvenientes, e renova outra vez os seus votos de
adhesaõ ao systema constitucional, &c.
O Sr. Pereira do Carmo requereo, que as cartas ficassem por copia no Augusto Congresso, e que immediatamente se nomeasse uma Commissaõ Especial, para cuidar em grande dos negócios do Brazil: que esta parte da
Monarchia Portugueza devia merecer toda a attençaõ,
que a Assemblea naõ devia perder um instante em cuidar
e promover os seus interesses.
O Sr. Camello Fortes apoiava a moçoõ, mas requeria,
que fosse a Commissaõ composta de pequeno numero. O
Sr. Vilella naõ se oppunha á nomeação da Commissaõ,
mus assentava, que dos negócios do Brazil, de que tantas
vezes tem fallado, e de que nunca deixará de fallar, se
nuõ pode tractar em grosso, sem que estejam presentes
todos os deputados do Brazil; pois, sendo vastíssima a
extençaõ daquelle Reyno, naõ podem os de uma província remota conhecer das necessidades das outras: e éra
portanto de parecer, que se diga ao Governo, que faça
com a maior brevidade expedir as mais terminantes ordens, para que se reunam neste Augusto Congresso todos
os Deputados das differentes províncias da America.
O Sr. Guerreiro disse, que sendo eleito Deputado pela
provincia do Minho, logo que teve a honra de entrar
no Augusto recinto das Cortes, se considerou cemo um
representante de toda a Naçaõ Portugueza, tanto na Europa como no Brazil: apoiou o Sr. Pereira do Carmo, e
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disse, que ja dante maõ, attendendo as circumstancias
du Brazil propunha, que se nomeasse uma Commissaõ de
15 membros, entrando deputados de todas as provincias
do Brazil, que existem nas Cortes, para tractarem de
fixar por uma vez os negócios daquelle Reyno.
O Sr. Ribeiro de Andrade fallou extensamente, apoiando
a indicação; e disse, que ja no Congresso existe sufficiente numero de Deputados do Brazil, para cuidarem dos
seus interesses; e chegando os das outras provincias, se
tiverem alteraçoens a propor, entaõ se faraõ conforme
suas propostas,
0 Sr. Lino Couttinho, disse, que desde que tomou assento nas Cortes naõ deixou de cuidar dos negócios do
Brazil, mas suas proposiçoens tem sido sempre contrariadas: que na occasiaõ em que se discutio, se acaso devia
ou naõ haver no Brazil uma delegação do Poder Executivo, resolveo, que naõ : quando se tractou de haver um
Supremo Conselho de Justiça no Brazil, decidio-se, que
naõ; e observou-se que se queria que houvesse um Supremo Conselho de Justiça em cada uma das freguezias
do Brazil; e que todas estas couscs eram muito úteis
aquelles povos, e nenhuma se lhes concedeo: que naõ
he o mesmo fazer leys em theoria e depois applicallas á
practica; que he entaõ que apparecem as dificuldades;
e 39 leys feitas para Portugal, nem sempre saõ applicaveis ao Brazil.
Lembrou o exemplo dos Hespanhoes, que por naõ haverem tomado de prompto as providencias necessárias, e por quererem, que as leys que
faziam na Euroda fossem extensivas á America se vem
hoje na precisão, ainda que muito tarde de fazerem
uma legislação para aquelle paiz. Que aconselhava isto
ao Congresso, porque éra melhor acudir ao doente, em
quanto os remédios lhe podem ser úteis, do que na occaVOL, XXVIII. N.' 167.
3 t
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casiaõ, em que naõ podem ja obrar cousa alguma. Observou depois, que os argumentos, expostos pelo Sr. (Jamello Fortes, naõ eram conformes ao 3eu pensar, e que
ja mais conviria em que se formasse uma commissaõ de
pequeno numero de Deputados. Também naõ approvava a opinião do Sr. Ribeiro de Andrade, que ja havia
no Congresso sufficiente numero de Deputados do Brazil,
para cuidarem de seus negócios; porque a pezar das duas
divisoens, que fizera de Norte e Sul, ja mais os Deputados, que se acb^m no Congresso poderão ter conhecimento das preciseens dos povos, que se acham a milhares de léguas das provincias, que estes representam; e
que se admirava bastante, que hoje para este objecto
julgasse que haviam sufficientes Deputados da America,
quando o outro dia para a decisão de um negocio particular o honrado membro defendeo, que naõ eram sufficientes. Depois de longo discurso propoz, que a Commissaõ fosse formada de todos os Deputados do Brazil,
com outros tantos da Europa.
O Sr. B. Carneiro disse, que muitas vezes tem clamado nesta Assemblea, que se devem conceder ao Brazil
todas as commodidades, que foram compatíveis; ç que se
decretasse na Constituição, que naquelle Reyno deviam
haver authoridades, que tomassem conhecimento dos recursos daquelles povos; mas havendo-se resolvido o contrario, c observando-se hoje, que saõ necessárias algumas
providencias promptas, éra de parecer, que se formasse
a Commissaõ, e a questão só versava quanto ao numero.
Falláram muitos dos Snrs. Deputados, e por fim foi
resolvido, que se formasse a Commissaõ, e que constasse de doze membros.
Segundo a ordem do dia se leram vários pareceres de
Commissoens.
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323-a Sessaõ. 13 4e Março.
O Snr. Trigoso pedio ser escuso da Commissaõ especial, nomeada hontem, para tractar dos Negócios do
Brazil, naõ lhe foi concedida. OSnr. Ledo appresentou
uma representação dos principaes negociantes Brazileiros.
k cerca do Banco do Brazil. O Sr. Vilelha fez uma indicação, para que naõ só se decrete a suspensão da vinda
para este Reyno da Academia da Marinha, que existia
no Rio-de-Janeiro; mas que o Soberano Congresso determine a sua continuação naquella provincia. Ficou para
segunda leitura.
Segundo a Ordem do dia se discutiram alguns paragraphos do artigo 200 da Constituição. Depois fez-se
segunda leitura da indicação do Sr. Vilella, que foi approvada.
Leo-se o Relatório da Commissaõ de Justiça Civil, sobre
o officio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que pedia explicaçoens sobre a ley da Imprensa. Resume-se a
apresentar um projecto de addicçaõ á ley, em quatro
"tigos, para comprehendera ley os libellos contra os
Soberanos ou naçoens estrangeiras.

324.a Sessaõ

14. de Março.

Leo-se o relatório de uma Commissaõ Especial encarregada de apresentar um projecto de decreto sobre a reforma dos ordenados e officios accumulados. Este objecto
! que ha um anno occupa a attençaõ das Cortes, foi
oppostopelo Snrs. Giraõ, Vilella, Pamplona, e outros.
Defendeo o projecto o Snr. Borges Carneiro, mostrando,
entre outras cousas, e vários exemplos, que éra uma in-
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justiça estar o Visconde de Azurara vencendo 6 contos
de reis por um officio, que naõ serve. O projecto da
Commissaõ foi regeitado; e se lhe tornou a remetter,
para o arranjar segundo as indicaçoens que se lhe fizeram.
325.* Sessaõ.

15 de Março.

Leo-se o relatório da Commissaõ, sobre a proposta do
Banco, para que se naõ levem juros aos accionistas, que
subscreverem depois do dia marcado no decreto addicional ao da instituição do mesmo Banco. A' Commissaõ
parecia, que se devia conceder isto; e a Assemblea approvou o parecer.
Discutindo-se o paragrapho 6 do artigo 200 da Constituição, foi interrompida a matéria, dizendo o Snr. Presidente, que tinha de participar a chegada de alguns officios.
Mencionou o Sr. Secretario Felgueiras duas cartas do
Principe Real, dirigidas a El Rey, datadas de 3o de Dezembro e 2 de Janeiro: na 1.* diz S. A. R., que tudo
estava do mesmo modo, que tinha annunciado na sua de
15 do mesmo mez, e que só tinha a accresentar, que
aquella opinião, que até entaõ éra parcial, se tornou mais
geral; porem que, naõ obstante isso faria, todas as diligencias, para cumprir o que se lhe ordenava nos decrecretos 125 e 126 do Congresso. Na 2. a diz, S. A. R.,
que pelas duas horas da noite antecedente havia chegado
de S. Paulo um próprio, com um officio, que remettia
para conhecimento do Soberano Congresso, e accrescenta
S. A. R. que fará tudo quanto puder, para reconciliar as
opinioens, e cumprir as ordens que recebera.
Mandáram-se estes papeis á Commissaõ especial en-
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carregada dos Negócios do Ultramar, sem se fazer sobre
elles reflexão alguma; continuou a discussão sobre o artigo da Constituição, que se estava examinando.
32G.a Sessaõ.

16 de Março.

Segundo a ordem do dia se discutiram algungs artigos
da ley para a reforma dos foraes.
327.» Sessaõ.

18 de Março.

Segundo a ordem do dia se examinou o artigo 192 da
Constituição, e depois os artigos 194, 195 e 197, todos
relativos ás Câmaras.
O Snr. Guerreiro lêo o seguinte parecer da Commissaõ
Especial, sobre os negócios do Brazil:—
" A Commissaõ Especial dos negócios políticos do
Brazil, examinando attentamente as Cartas de S. A R. a
S. M. que foram presentes ao Congresso, e tomando em
consideração os officios da Juncta Administrativa de
Pernambuco, naõ pôde deixar de convencer-se da franqueza e lealdade do procedimento de S. A. R , da fermentação e tendência perigosa dos ânimos, nas provincias do Rio-de-Janeiro, Minas Geraes, e S. Paulo, e do
desgosto ainda que surdo da provincia de Pernambuco,
a que dera occasiaõ as ordens e decretos do Congresso,
decisoens geraes e actos do Governo, tudo desfigurado
por escriptores venaes e desorganizadores, que inspirados pelo gênio do mal, afánam-se em dividir irmaõs, e
esperam conseguillo, certo que um povo, a quem se
abrio pela primeira vez a estrada da liberdade, fácil he
de seduzir e incutir terrores, imaginando perda de um
bem que mais estimam ; por que menos o gozaram.
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A Commissaõ deplora o engano, em que laboram os
Brazileiros, e naõ concebe como como se possam attribuir ao Congresso vistas contrarias aos sentimentos liberaes, que lhe deram nascimento, e que de certo o animam. A Constituição falia per si mesma, e convence
a impostura dos que a abocanham : aos povos do Brazil
nada se negou do que se conçedeo aos de Portugal; igualdade de direitos, de commando c vantagens, tanto
quanto o permittia a situação de ambos os paizes, está
sanecionada em quanto se tem decretado. As mesmas
leys devem regera ambos os hemispherios,quando a prudência naõ aponte modificacoens saudáveis e necessárias.
Os empregos de proveito e confiança saõ dados ao merecimento, ou d'aquem ou d alem do Atlântico; o lugar natalicio naõ infiuc sobre a escolha. O Congresso levou
mesmo a delicadeza a especificar a partilha na Deputaçaõ permanente, e no Conselho de Estado. Toda a via
nem assim socégam os receios; a nobre declaração
do Congresso, contenda no artigo 21 das Bazes, em vt%
de ganhar-lhe os coraçoens dos Brazileiros, pelo respeito
mostrado aos seus direitos, he hoje o thema dos seus gravames. O Congresso naõ legislou para o Brazil, senaõ
porque elle adhcrio sem condiçoens ao que decretassem as
Cortes; nem se pode dizer, que, naõ estando presente a
maior parte dos Representantes do Brazil, no Congresso
se faltava ao promettido, estendendo-se aquelle paiz
leys, que naõ tinha approvado; por quanto, se lhes
resguardavam para o tempo do compnrecimento dos seus
Deputados as modificacoens, que exigisse a peculiaridade de suas circumstancias. E de mais seria absurdo,
que uma assemblea deliberante ficasse em inacçaõ, só
porque algumas partes do Reyno se descuidavam do mais
sagrado dos seus deveres; isto he, auxiliar-nos e collaborar na regeneração geral da Naçaõ. Isto seria o mesmo»
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que premiar a falta, que merecia antes reprehensaõ, e
punira actividade retardando-lhe uma organização, de
que dependia a sua salvação. Donde esta a culpa?
Certamente da parte dos povos do Brazil, que a pezar dos
rogos, e admoestaçoens ainda naõ tem mandado os seus
representantes, e que nem ao menos instrucçoens algumas deram aos Deputados eleitos por elles, que, residentes ha muito tempo fora das respectivas provincias,
ignoram as suas necessidades.
Se naõ tem pezo as queixas geraes contra adesigualdade
que naõ existe, menos contemplação merecem os gravames específicos, que se allégam, e bem acryzolados
reputallos-haõ beneliciosos Brazileiros, quando, abrindo
os olhos, que lhe cerra a desconfiança, virem as cousas
como ellas saõ.
O Rio-de-Janeiro, por effeito do desgoverno, e dillapidaçoens de um Ministério conrompido, está á borda de
ma banca rota, quasi infallivel; a estada ali de S. A. R.,»
exigindo a manteça de uma Corte, impossibilita as economias precisas, e acceléra a queda fatal dequellas parte
do Império Portuguez. Demais, he mister que o hedeiro
do Throno resida em um paiz, que faz parte do systema
Europeo, cujas negociaçoens tanto podem, principalmente nas circumstancias actuaes, influir na sorte do ReynoUnido.
Estas consideraçoens necessitaram o seu chamamento,
e nada tem de commum com a sua vinda, a privação temida de um centro geral de governo no Reyno do Brazil,
que a Constituição lhe naõ nega, e que o Congresso naõ
terá ja mais a barbaridade de disputar á vontade reconhecida do Brazil. He porém pasmoso sobre maneira, que
se queira a conservação de Tribunaes, que tanto pezo
fazem á Naçaõ, e que estaõ em perfeita contradiççaõ com
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o systema representativo, por ella admittido. E elles
eram presisos n'uma Monarchia absoluta, para que a vontade de um só, que he a ley era taes Estados, reflectisse
ao menos as luzes emprestadas pela sabedoria de muitos;
mas que prestimos podiam ter no actual systema ? Uma
representação formada da flordanaçaõ, e animada do espirito da mesma naçaõ, naõ ha mister escorar-se nas formulas decrépitas de corporaçoens permanentes, para
quem o dia de hoje he como o de hontem. Similhantes
estabelicimentos saõ o luxo da ordem social, que a política reforma, todas as vezes que, na organização de um
povo, se olha para a utilidade, e naõ para o vaõ apparato.
He verdade que a abolição, naõ sendo simultânea em ambos os Reynos, podia gerar suspeita; mas ninguém que
fosse sensato duvidaria um só instante, que os tribunaes
houvessem de ter aqui a final igual sorte aos do Brazil.
E que perdia o Reyno do Brazil com a sua extincçaõ?
No mesmo decreto que os extinguiaestava providode remédio tudo o que expediam os dous tribunaes da Meza
da Consciência e Desembargo do Paço: no contencioso,
ja na Constituicçaõ está declarado, que as revistas seraõ
concedidas mesmo no Brazil: e quanto ao expediente de
certas graças, bem que por em quanto pudesse soffrer algum embaraço, naõ podia prever o Congresso, que um
encommodo temporário, e que cetro seria remediado,
quando se ultimasse o regimen final do Brazil, produzisse
tanto desasocego e desconfiança.
O Congresso, talvez levado por um demaziado respeito aos princípios, dividio a administração das provincias
em três ramos, que devendo concorrer todos para o mesmo fim, naõ eram porém subordinados uns aos outros:
pareceo-lhe, que o serviço publico seria melhor desempenhado, quando fosse partilhado o trabalho, e crêomesmo, que, sendo a força armada, por sua natureza, sem-

Miscellanea.

395

pre obediente ao Poder Executivo, e por isso competindo
a este a nomeação e responsabilidade do chefe da dieta
força, seria anomalia subordinallo a um poder popular, e
electivo, acerescendo a necessária difficuldadedaeffectiva
responsabilidade em similhante caso, por pezar immediatamente sobre um corpo moral, que escorado na confiança dos eleitores pôde travez illudir a mesma responsabilidade, e conservar-se, a despeito do Poder Executivo, nos
empregos em que tenha sido negligente. Toda a via o
Congresso naõ pôde afirmar, que às provincias do Brazil naõ convenha outra organização; a experiência naõ
o podia entaõ illustrar; o que porém pôde asseverar-lhe
he, que falta de experiência nunca envolveo intençoens
sinistras, que aliás se naõ deprehendem do contexto
da sua conducta. Quiçá se lhe queira negar a realidade
da asseveração a cima á vista da remessa de tropas a algumas provincias do Reyno do Brazil; mas custa a crer
aCommis8aõ, que seriamente se increpe esta medida,
que a naõ ser adoptada mostraria ao mundo vergonhosa
negligencia do Congresso. Uma das Provincias pedio expressamente a remessa das tropas, e se o Congresso naõ
annuisse, seria com razaõ arguido de frouxo e descuidado; em outras appareclam sintelhas de facçaõ ,je naõ
devia o Congresso buscar abafallas pelos meios que a
naçaõ poz á sua disposição? O Congresso naõ podia
ignorar, que com quanto mereça toda a attençaõ a voz
geral das provincias, ja mais devem ser escutados os gritos de facciosos, que só tem em vista a ruina nacional;
contra as facçoens, e naõ contra a provincia em geral he
que foram remettidas as forças de que as provincias se
queixam. Basta uma vista de olhos sobre o seu nnmero
para convencer-nos do fim da sua remessa, sobejas para a
VOL. XXVIII. N.° 167.
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quietar rebellioens parciaes, e restabelecer o socego perdido, saõ nada para conquistar uma provincia.
Restam por fim alguns actos do Governo e do Congresso, que a calumnia envenenou, taes saõ as nomeaçoens de Governadores das armas para o Brazil, de Agentes Diplomáticos e a escolha interina de Conselheiros de Estado. Pôde parecer á primeira vista, ter havido alguma desigualdade, apparecendo em tam numerosa
lista mui poucos nomes de naturaes do Brazil; mas por
venturar deve imputar-se â má vontade, o que antes procederia talves da falta de conhecimento, que o Governo
tinha de Brazileiros, que devessem ser empregados em
similhantes ramos ? Uma falta involuntária poderá ja
mais justificar o indecente fervor, com que se insinua
malícia, ou de certo a naõ houve? Demais, quanto ao
Conselho de Estado, naõ providencia ja a Constituição,
partilhando-o igualmente? Differenças entre irmaõs podem admittir expostulaçoens amigáveis, mas nunca azedume decidido.
Quanto atê aqui se expoz he sufficiente, para persuadir a lealdade e franqueza, com que o Congresso tem
tractado ao Reyno irmaõ ; talvez mesmo se inculque de
fraqueza esta condescendência; mas como uma mãy terma ja mais desce da sua dignidade, escutando e providenciando remédio aos queixumes de um filho que adora,
he de parecer a Commissaõ:—
1.° Que se expeçam ordens, para que o Principe Real
naõ abandone o Rio-de-Janeiro, naõ o tendo ja feito, em
quanto se naõ fizer a organização geral do Governo do
Brazil.
2. Que senaõ installe ali a Juncta Provisional, por ser
inconsistente com a sua estada naquella Provincia.
3. Que faça, porém, executar o decreto da abolição dos
tribunaes, simultânea ou successivamente, segundo o seu
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entender; principalmente a Juncta do commercio, cuja
immediata extincçaõ parece ter mais fortes inconvenientes.
4. Que se declare, que a Juncta da Fazenda das Provincias do Reyno do Brazil he subordinada â Juncta Provincial, e deve ser presidida por um dos membros desta
Juncta.
5. Que o Commandante da força armada de cada uma
das provincias fique subordinado â Juncta Provincial, da
qual, porém, será membro nato, com voto tam somente
na parte milirar.
6. Que se discuta, e desde logo se remetta ás Províncias do Reyno do Brazil o projecto de decreto sobre as relaçoens commerciaes, que a commissaõ reputa um dos
mais fortes vínculos da uniaõ: nelle naõ descobrirão os
Brazileiros um só artigo, que naõ descubra a mais perfeita
igualdade e reciprocidade, antes convencer-se-haõ, que o
Congresso tracta o Brazil como verdadeiro irmaõ e amigo.
7. Que se especifiquem as bazes do systema de Fazenda,
que deve reger ambos os Reynos, dividindo as despezas,
em geraes da uniaõ, e particulares de cada um delles:
declarando-se, que as particulares seraõ satisfeitas por
aquelle a quem interessarem: e as geraes, taes como a
dotação da Família Real, as despezas com Agentes Diplomáticos, as da Marinha, e as extraordinárias de guerra,
ficarão a cargo de ambos os Reynos.
8. Que a divida passada do Brazil seja declarada nacional.
9. Que a divida contrahida com o Banco do Brazil seja
classificada como divida publica, e desde logo se assignem prestaçoens sufficientes para sustentar tam útil estabelicimento.
10. Que se indique em termos enérgicos e claros âs províncias do Brazil, que o Congresso naõ tem duvida de conceder aquelle Reyno um ou dous cent os de delegação do
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Poder Executivo, que previnam os inconvenientes da
grande distancia daquelle Reyno a este, ficando iminediatemente subordinadas ao Poder Executivo aquellas províncias, que assim o requererem, por convir a sua posição e interesses.
Em fim que o Congresso, uma vez salvo o principo essencial da uniaõ, naõ disputará sobre a concessão de tudo,
que convenha ao Brazil, porá sua melhor e mais prompta
administração interna. Que para esse effeito, finda a discussão da Constituição, se formarão artigos addicionacs,
que seraõ discutidos igualmente, esperando-se que ja a esse
tempo se tenham reunido as Deputaçoens do Brazil, que
ainda faltam, ficando porém os Brazileiros certos, que se
naõ apparecerem ao tempo indicado, nem por isso se demorará a discussão; e as provincias, que, por sua frouxidaõ, naõ tiverem parte nellas, a pezar disso naõ ficarão
desobrigadas da obediência, visto o seu anterior reconhecimento da unidade dos dous hemispherios Portuguezes, e naõ poder admittir-se em Política, que o veto de
uma provincia inutilize as operaçoens da Assemblea de
toda a Naçaõ:
Quanto as tropas Europeas, que actualmente estaõ no
Brazil, a Commissaõ he de parecer que ellas somente se
devem retirar, quando as circumstancias particulares das
provincias façam que seja inútil a sua estada ali, ficando ao arbítrio do Governo mandallas retirar, quando assim lhe parecer conveniente, tendo primeiro ouvido as
Junctas provinciaes.
Paço das Cortes em 28 de Março de 1822.
Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado e Silva.
Bento Pereira do Carmo.
Joaquim Pereira Annes de Carvalho.
Jozé Joaquim Ferreira de Moura,
Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França.
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Manuel Borges Carneiro.
Francisco Manuel Tiigoso de Aragaõ Morato.
Custodio Gonçalves Ledo.
Joaquim Antonivo Vieira Belford.
Ignacio Pinto de Almeida e Castro,
Manuel Marques Grangeiro.
Jozè Antônio Guerreiro.

328. a Sessaõ.

20 de Março.

Abrio-se a discussão, segundo a ordem do dia, pelo
exame do Artigo 196 da Constituição, que foi aprovado. Declarou-se que se omitissem os artigos 197 e 198 :
o ortigo 199 foi approvado com alguma modificação. O
art 291 ficou supprimido.

329.* Sessaõ.

21 de Março.

A discussão versou, segundo a ordem do dia sobre o
projecto da reforma dos foraes.

330\ Sessaõ.

22 de Março.

Pela ordem do dia se tractaram alguns artigos da Constituição relativos ás Câmaras.
0 Snr. Guerreiro pedio licença, para apresentar um
parecer da Commissaõ Especial para cuidar nos negócios
da Brazil, sohre a representação dos Membros da Juncta
do Governo provisório de S. Paulo : e sendo-lhe concedida, o mesmo Snr. o leo. Reduz-se a Commisssaõ a
dizer, que naõ pôde por agora dar a sua opinião, sobre
0
PaPel er n questão, atteutas varias razoens, que expõem
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c que se espere para isso, que se tenham mais noticia,
do Brazil sodre aquelles acontecimentos. Este parecer
éra sssiguado por todos os membros da Commissaõ excepto o Snr. Moura.
O Sr. Freire disse, que se admirava que a Commissaõ
se julgasse tam bem iuformada dos Negócios do Brazil,
para apresentar um projecto, que ia derogar muitas leys,
e que naõ estivesse para interpor o seu parecer, sobre
uma representação, e que sendo a sua opinião, que este
negocio estava tam connexo com o outro, éra impossível,
a naõ se tomar alguma decisaõ sobre elle, decidir a manhaã cousa alguma sobre o projecto; por tanto que éra
de voto. que ou se decidisse da representação, ou que ficasse tudo demorado até a sua decisaõ.
O Sr. Guereiro mostrou que as razoene ; porque a Commissaõ naõ dava o seu parecer, eram por ter tido noticias, que lhe foram confidencialmcntc expostas, e que
naõ se podiam dizer dublicamente, e que á vista destas,
periódicos, cartas particulares, e mais papeis, que a
Commissaõ teve em vista, he que tinha decidido, que éra
absolutamente impossível dar a sua opinião sobre esta
matéria sem ulteriores noticias, e que esta éra a razaõ por
que se linha proposto a demora.
O Sr. F. Borges fez ver, que eram três as razoens, que
a Commissaõ dava para naõ apresentar o seu parecer; a
1.° eram as noticias confidenciacs : nisto naõ sabia como
o Congresso pudesse votar sobre razoens que ignorava.
2.* Periódicos ; e quanto a estes todos sabiam que nada
podiam vir ao caso, pois que de forma alguma se podia
dizer que eram o orgaõ da opinião publica, sendo os mais
incendiarios os que mais avidamente se procuram c se
lêem: 8.* Cartas particulares, que umas diziam uma
cousa outras outra, como se podia mostrar publicamente
nu Congresso: deniaií, que ut. factos eram publicados
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cm S. Paulo, e todas as razoens, que a Commissaõ dava,
iram a respeito do Rio-de-Janeiro; por tanto que o seu
parecer éra, que se naõ devia approvar a opinião da
Commissaõ.
O Snr. F.Thomazo apoiou, mostrando, que as noticias
particulares, nada mais podiam adiantar, do que o que
se sabia, e por isso requeria, que a Commissaõ desse a
sua opinião, seja qualquer que fosse.
O Sr. Moura disse, que tinha sido elle, que na Commissaõ tinha dado seu voto em contrario, pela razaõ de
ter assentado, que nenhuma oceurrencia, fosse qualquer
que fosse, podia obstar a que o Congresso interpozesse o
seu parecer, sobre o papel em questão, assignado por treze
indivíduos de S. Paulo, que naõ se podia deixar de concordar em que o papel éra o mais anarchico e anticonstitucional, que se tinha visto, e que debaixo deste princípios he que se tinha persuadido, que noticia alguma fosse qual fosse, podia fazer com que o papel deixasse de ser
o que éra, e que sendo assim, cousa alguma podia também
fazer com que o Congresso deixasse de tomar conhecimento delle, e interpor o seu parecer.
O Sr. P. do Carmo expoz, que a Commissaõ naõ tinha
apresentado o seu parecer; porque juglou que as medidas, que se tomassem ja, podiam ser illusorias, ou perigosas ; que este parecer éra fundado sobre as noticias confidenciaes, que só se poderiam dizer em sessaõ 9ecreta,
se o Congresso assim o desejasse.
O Sr. Castello Branco naõ esperava, que Commissaõ
quizesse temporizar em dar sua opinião, sobre um papel, que o Congresso lhe havia entregado, para dar com
a maior urgência a sua opinião, a fallando largamente sobre este assumpto concluio, que se acabasse a discussão
sobre tal objecto, c que fosse a manhã tractado jtuictamente com projecto da mesma Commissaõ.
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O Sr. Pinto de França disse, q u e a Commissaõ tinha
sido encarregada de dar o seu parecer sobre a representação da Juncta de S. Paulo ; mas { que parecer he que se
exigia da Commissaõ? Examinemos. A representação
he dirigida ao Principe Real, e nella se lhe pede, que se
demore no Rio-de-Janeiro, declarando-se-lhe, que he a
vontade de toda a provincia, affirmando, que ne a mesma
no Rio-de-Janeiroe Minas: o sentido da Representação
sobre isto he claro, e o parecer inútil. SeaCommisaõ
tem de dar a sua opinião, sobre os termos em que he
concebida a mesma representação, entaõ direi, que elles
saõ evidentes, e foram presentes no Congresso; disto
pois naõ heque se tractava: do que se tractou foi de considerar o perigo em que estava uma parte da Monarchia,
e para isso se nomeou a Commissaõ: as vistas do Congresso, quando lhe mandou a representação, foram, que
ella desse o seu parecer, sobre os effeitos e força, que podiam ter tido as expressoens da Juncta; para que a Commissaõ dissesse se taes palavras podiam produzir o effeito
que ameaçavam, se eram espontâneas, ou filhas de uma
força maior. Sendo pois este o objecto, a Commissaõ se
vio perplexa, e as noticias confidenciaes augmentáram
esta perplexidaõ. Os periódicos foram lidos no Rio,
tudo isto nos fez hesitar em dar a nossa opinião sobre a
consideração, que se devia dar aquellas palavras, e julgamos, que seria necessário esperar, que os successos
acclarassem as circumstancias, a ponto de se poder dar
ao Congresso luzes sufficientes. O negocio de certo he
de intima ligação, com o que amanhaã vai a discutir-se;
mas se nessa occasiaõ naõ pudermos apresentar toda a
força dos nossos argumentos sobre o papel em questão, e
so mostrarmos uma parte dessa força ^ por acaso essa
parte naõ servira de argumento? Por tanto, ainda que
com ligação, nem por isso se julgue, que as naõ pôde
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discutir o projecto a manhaã, sem que desde ja se dem
todos os esclarecimentos sobre o objecto, e a manhaã se
verá, que naõ he totalmente necessário apresentarmos o
nosso parecer, como se deseja. Por outra parte os successos do Rio nos faraõ ver dentro em pouco tempo, se a
opinião da Juncta he a das mais provincias, e entaõ conheceremos, se este desmancho nas palavras da representação, e de que eu como todo o Congresso estremeço,
tem origem em algum mal occulto, que eu receio; e eis
a justificação da opinião da Commissaõ. Um dos illustres preopinantes disse, que esta matéria éra secundaria:
nisto naõ posso convir; porque quando uma mãy carinhosa vê em risco o amado filho naõ lança os olhos para
os seus defeitos, senaõ para o perigo em que existe, e lhe
dà a maõ para o salvar do precipício eis aqui, o verdadeiro estado da questão; eu direi o meu amado Portugal, antes que diga o meu amado Brazil; mas o amor
deve ser reciproco ; nada pois pôde empecer a discussão
d'amanhaã.
O Sr. B. Carneiro fez ver, que nenhum dos membros
da Commissaõ negava, que eram offensivas, insolentes e
anarchicas as expressoens da representação, e que esta
tendia o mais possivel, para a desunião de Portugal com
o Brazil; que nesta parte todos se achavam conformes
com o Sr. Moura, porém no que differlam éra, em que
este Sr. desejava que a Commisaõ interpuzesse ja o seu
parecer, e esta que naõ julgava ainda conveniente.
O Sr. Xavier Monteiro, estranhando o caso da Commissaõ naõ querer apresentar o seu parecer, disse, que
éra necesario ter cuidado em que naõ fossemos perder
mais espaçando a decisaõ deste negocio, de que o valor
de todo o Brazil, e este éra a dignidade da Naçaõ; que um
dos illustres preopinantes havia dicto, que podiam tornarVOL. XXVIII. N.° 167.
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se illusorias e perigosas, quaesquer medidas, que se tomassem sobre este objecto; a sua opinião éra, que o parecer da Commissaõ he o que tinha sido illusorio ; porque
naõ podia o Congresso decidir cousa alguma, sem saber a
sua opinião; e perigoso-/porque deixava de algum modo
a liberdade a uma Juncta, para usurpar a Soberania da
Naçaõ, e illudir o representante do chefe do Poder Executivo: o seu voto éra, que a matéria se decidisse immediatamente; e por isso propunha, que se rernettesse a
representação ao Governo, para que fizesse castigar, na
conformidade das leys, aquelles que a assignâram.
O Sr. Moniz Tavares disse, que approvava o parecer da
Commissaõ, por desejar a uniaõ dos dous Reynos ; que,
se fosse de outra opinião, diria ao Congresso, que decretasse uma força : e que puzesse a fogo e ferro a provincia
de S. Paulo: que o parecer fazia muita honra áCommissaõ ; pois conheceram, que, decidindo-se o projecto, se
iria acalmar toda a effervescencia do Brazil, e bem assim
a dos individuos, que assignâram a representação.
O Sr. F. Thomaz expoz, quea Commissaõ, sem duvida
por se ter assustado, he que naõ tinha dado o seu parecer,
e que estes sustos eram causados por se dizer, que o Brazil se achava n'uma crise de poder separar-se de Portugal.
Que o Brazil se ha de separar de Portugal, ninguém o
pode duvidar: quando, he o que eu naõ sei: o que sei
he, que quando isto acontecer será um mal para ambos os
Reynos ; porém males desta natureza recupérara-se pouco
a pouco; os que naõ tem cura saõ os da degradação de
uma naçaõ. Se os de S. Paulo tem forças para se oppôrem aos decretos das Cortes, entaõ acabemos de legislar
para elles, e nem se diga, que a opinião, manifestada na
representação, he a de todo o Brazil : apresentem os Srs.
Secretários os officios de todas as provincias, e ver-se-ha,
que todas se acham contentes com a nova ordem de cou-
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sas. Desse aCommissoõ embora o seu parecer, dizendo
ao mesmo tempo, que as circumstancias pediam, que o
Congresso naõ tomasse resolução alguma ; e naõ dissesse
que se precisavam mais noticias; se o Congresso as precisa para se determinar, he melhor que digamos Adeos
ao Brazil, e que cuidemos dos nossos negócios; a minha
opinião he, que o Brazil desde ja se desligue (â ordem
d ordem) e que fiquemos sós ; venho a dizer, que se o
Brazil se quizer separar o faça ; masque, se os seus povos
se querem ligar a Portugal, se sugeitem ásdeliberaçoens,
que o Congresso determinar; e, se naõ querem estar por
isto, que se desliguem, e tiremos dahi o sentido: se o
Brazil se quizer desligar, ninguém o pôde embaraçar, pois
que he um direito, que tem todo o povo, de escolher a
forma de Governo, que melhor lhe convier ; o meu parecer he, pois, que naõ ha receio algum desta desunião, e
quando a houvessse entaõ devíamos acabar de legislar para
o Brazil.
O Sr. Borges de Barros sustentou, que os Deputados do
Brazil naõ tinham vindo a Portugal, para tractar da sua
desunião; mas sim para se ligarem mais e mais os povos
dos dous Reynos; que se naõ confundisse o erro commettido pelos de S. Paulo, attribnindo-o a todo o Brazil, que
nada mais desejava que a uniaõ, uniaõ e mais uniaõ.
A questão ficou adiada.
331." Sessaõ.

23 de Março.

Ordem dodia. Negócios do Brazil. OSr. SoaresFran»
co pedio, que se lesse a integra da representação de S.
Paulo. Simultaneamente se levantaram vários Snrs. Deputados oppondo-se a isso, fundando-se em que a Commissaõ naõ tinha ainda dado o seu parecer sobre aquelle
papel. O Sr. Moura instou, que naõ havia razaõ para se
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deixar de lèr a representação. O mesmo seguio o Sr. F.
Borges.
O Sr. Vilella oppunha-seá leitura, sustentando, que isso
naõ faria mais do que excitar e indispor os ânimos de todos : que ninguém ha que mais crimine e abhorreça similhante representação do que elle; mas que o Soberano
Congresso se deve condoerde taes excessos, naõ deixando
excitar a indignação contra aquella Juncta, mas sim com
toda a serenidade tractar se deste objecto.
O Sr. Castello Branco disse, que a ordem do dia éra o
parecer, que a Commissaõ tinha apresentado,que este naõ
contém a integra da representação, e que devendo toda a
questão recair sobre ella, naõ sabia quaes sejam as razoens;
porque naõ se havia ler a represeutaçaõ: sustentou quea
maior vantagem dos Governos livres e bons, he que naõ
sejam occultas, senaõ aquellas cousas, que imperiosas razoens exigem, que assim se faça; que por tanto he o seu
parecer, que naõ haja mysterio em similhante cousa, e
que antes da discussão se deve infalivelmente lêr.
O Sr. Peixoto, disse, que naõ sabia qual era a razaõ;
porque alguns Snrs. Deputados requeriam com tanta força e energia a leitura de similhante papel; porque em fim
se mostravam tam empenhados por isso; que hontem se
tractou e discutio, sem se haver lido, e que entaõ, ou todos
haviam ja tomado conhecimento do objecto, ou que fallâram em vaõ, e sem ideas algumas da matéria: mas que
o objecto he ja bem sabido, que ninguém ha, que ignore
o couthendo de similhante representação, a qual até veio
mui bem substanciada no Diário do Governo, aonde todos
a teraõ muitas vezes lido: concluio, portanto, que éra desnecessária sua leitura.
O Sr. F. Thomaz disse, que o illustre preopinante observara, que naõ sabe os motivos porque alguns Snrs.Deputados se tem empenhado, tanto, para que a integra da
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representação se lea, e que elle naõ sabe quaes saõ as razoens; porque tanto se empenham os outros Snrs. em que
se naõ lea, ,fpor ventura negou-se, uma só vez, aqualquer
Deputado a leitura de qualquer documento, uma vez, que
a requereo ? Por ora ainda tal naõ succedeo; naõ sei, por
tanto, porque se naõ ha de ler hoje: eu naõ estava neste
Congresso, no dia em que se leo esta representação, todavia eu aqui tenho algumas passagens delia, sobre que pretendo fallar, { ser-me-ha negado o lellas ? ^ Poderá accaso o Congresso prohibir-me? ,JPoderei somente fallar
sobre aqui Ho, que a Commissaõ q u i z e r ? Nesse caso
metterei na algibeira os meus apontamentos, e naõ fallarei cousa alguma sobre o objecto: naõ encontro por tanto razaõ alguma, para que se naõ satisfaça o requirimento
de um Deputado, o qual nem he contra o regulamento
das Cortes nem contra a ordem, que em todos os negócios se tem adoptado; sou portanto de parecer, que se lêa,
e que de similhantes cousas naõ se faça o mais pequeno
mysterio.
0 Sr. Ledo foi de parecer, que se naõ fizesse a leitura
de similhante carta, mostrando que a Commissaõ por hora
ainda naõ interpunha o seu parecer, e que apenas pedia
ser dispensada d e o apresentar por mais alguns dias, em
quanto naõ houvessem outras noticias, que esperava todos
os momentos.
O Sr. Malaquias disse, que se levantava somente para
responder ao Sr. Fernandes Thomaz: lembrou que elle
dissera, que nunca se negou em tempo algum a leitura de
qualquer documento, quando éra requerida por um ou
mais Snrs. Deputados; mas que naõ éra assim, porque a
elle mesmo se lhe negou, quando vieram oflicios de Pernambuco, e elle pedio a sua leitura : que hoje de novo a
exige á cerca dos officios, em que se tracta somente de
Luiz do Rego.
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O Sr. Pessanha fôi de parecer, que se lesse a representação, que se acaso ella excitara indignação dos Deputados, a culpa naõ he do Congreso, mas sim do mesmo
papel, que encerra princípios anarchicos e injuriosos.
O Sr. Pinto de França disse, que naõ tinha duvida em
votar, que se lesse a carta; que he certo que ella envolvia expressoens, que naõ podiam deixar de magoar os
coraçoens sensíveis : mas que embora cedesse hoje a magoa ao dever; que o Sr. Deputado requereo, que se lesse
esta carta, que éra o seu voto, que se lhe deferisse, e que
estava bem certo, que ja mais ao ouvilla os ânimos se
poderiam inflamar; porque todos os membros deste
Augusto Congresso tem muito juizo, e grandíssimos
conhecimentos, para preencherem somente os seus dedeveres, e naõ se deixarem levar de quaesquer paixoens,
que pudessem transtornar ao proferir seus votos, a sua
consciência.
O Sr. Bettencourt seguio a mesma opinião; mas fundando-se em outros motivos : primeiramente; porque éra
necessário saber-se tudo quanto aquella Juncta expõem
na sua representação, mesmo para que os Deputados, que
tem a votar, naõ julguem que os seus crimes saõ ainda
muito mais execrandos do que realmente saõ; deve
em segundo lugar ler-se para salvar o procedimento da
Meza: ella a léo a primeira vez, e naõ pôde haver um
motivo para que se naõ lêa segunda vez : entaõ naõ teve
motivos para deixar de o fazer porque ha de tellos hoje?
Isto naõ he possivel: segue-se por tanto, que a carta naõ
envolve mysterio algum, deve ser lida para conhecimento
de todos, e para que se naõ choque o melindre da Meza,
que certamente a teria lido em sessaõ secreta, se ella
assim o julgasse conveniente.
O Sr. Presidente disse, que naõ havia recebido similhante cartacoufidencialmeiile, que ella fora dirigida como
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qualquer outro officio ao Sr. Secretario Felgueiras, e foi
por isso que da mesma forma a leo.
O Sr. Soares Azevedo notou, que o Sr. Felgueiras participara, que recebera aquella carta do Principe Real, e
junetamente a representação naquelle mesmo instante,
mas que ainda a naõ havia examinado; que o Soberano
Congresso determinara, que se lesse, e que por isso o filéra, naõ havendo assim oceasiaõ para a Meza resolver, se
aquelle objecto devera rer tractado em sessaõ secreta : que
éra, portanto uma injustiça a increpaçaõ feita á Meza.
O Sr. Bettencourt explicou, que as suas intençoens foram defender a Meza, e de sorte alguma increpálla.
O Sr. Freire observou, que naõ éra conforme á ordem
o parecer da Commissaõ; porque o Soberano Congresso
lhe determinou o que se vê da competente acta, que nelle
apresentasse a integra da representação; mas que naõ somente a naõ vê, mas nem motivos alguns, em que fundamente o seu voto, o que sempre se faz: que visto esta falta ser de opiniaõ.que se lea a representação, e que a Commissaõ apresente todos os esclarecimentos necessários.
O Sr. Trigoso disse, que éra membro da Commissaõ, e
que mais para fallar na presença de toda a Naçaõ do que
na do Congresso, se levantava, para mostrar quam justos
foram todos os passos, sobre que a Commissaõ marchou :
que ella naõ apresenta o seu parecer sobre a representação
da Juncta de S.Paulo; porque tem motivos de suppôr, que
he de absoluta necessidade, que o Soberano Congresso lhe
defira ao requirimento que fez; isto he, que lhe conceda
ou naõ o espaçamento de algum tempo, para poder interpor a sua opinião com segurança, havendo ulteriores noticias, devendo observar-se, que naõ houve, nem ha, mysterio algum no procedimento da Commissaõ; pois que a
razão, porque procede assim, he só por que tem noticias
confideiiciaes e noticias publicas; que estas naõ tem du-
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vida alguma em as publicar, e que menos teria em apresentar aquellas, se as pudesse haver como verdadeiras: mas
que receando, que o naõ possam ser, naõ desejava que a
Naçaõ as houvesse como taes, e desta sorte o decoro da
Commissaõ soffrer alguma alteração: que tem por tanto
exposto as razoens, em que ella se fundou, das quaes se
deixa bem ver, que naõ devia de sorte alguma transcrever
a integra da representação : porque o que elle apresentava naõ éra o parecer da Commissaõ, que o Soberano Congresso lhe ordenara, mas somente um requirimento, era
que pedia tempo, para o poder fazer com todo o conhecimento de causa, e que he isto somente sobre que se deve
tractar, deixando-se para quando ella apresentar o seu
parecer, escrever também a representação, conforme o Soberano Congresso lhe determinara.
O Sr. Guerreiro seguio o mesmo ; e depois de fallarem
vários outros Snrs. Deputados se decidio por 62 votos contra 47 que se naõ lê-se a representação. Levantou-se entaõ o Sr. Fernandes Thomaz e requereo,que asvotaçoens
sobre os objectos, que se passsávam a discutir fossem nominaes; o que foi apoiado.
O Sr. Soares Franco fallou contra o parecer da Commissaõ, sustentando, que se devem fazer observar todos os
decretos das Cortes, deo as suas razoen para provar, que
naõ saõ os desejos dos Brazileiros, os da Representação,
mas somente de um punhado de facciosos, que premedita ha muito tempo na separação daquella parte da Monarchia : observou o quanto eram injuriosas as expressoens
da referida representação, e tendo falladopor muito tempo, terminou expondo o seu parecer, que se remetiam todos os papeis ao Poder Judiciário, e que este quanto antes lhes forme culpa, para serem processados na conformidade das leys.
O Sr. Peiena do Carmo disse, que a Commissaõ Es-
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pecial rigorosamente fallando, naõ dera parecer mas fizera um requirimento, ao Soberano Congresso. E o que
pede a commissaõ em seu requirimento? Um prazo arrazoado, para colher as noticias posteriores do estado político do Rio-de-Janeiro, e mais províncias do Reyno do
Brazil, e lançar depois com segurança o seu parecer definitivo. Quando se calla a razaõ e faliam as paixoens,
nada ha mais fácil do que impugnar os arbítrios apontados pela razaõ. Eu estava até agora persuadido, que um
Deputado de Cortes, antes de se assentar neste Augusto
recinto, devia deixar lá fora da portão temor, a esperança, todos os prejuízos, todas as paixoens. Adianto mais,
devia esquecer-se atê da provincia em que nasceo; porque
só desta maneira he que pode subir desembarcado acima
de todas as consideraçoens humanas, para ver, lâ da
eminência da sua dignidade, um único objecto, o bem
geral da naçaõ que representa. Parece-me, que os illustres preopinantes, que atacaram com tanto afinco o parecer da Commissaõ, se esqueceram destes princípios,
para seguir os impulsos do amor próprio offendido.
Uma lava incendiada, que rebentou da volcanica Juncta de S. Paulo, pôde manchar nem levemente a majestade da Representação Nacional ? Quem o acreditará !
Mas a moderação do parecer inctilca fraqueza, dizem alguns destes Senhores; e eu digo, que a precipitação
prova ligeireza; e ligeireza quando? Quando peza sobre nossos hombros uma responsabilidade imraensa;
quando os destinos de muitos milhoens de homens talves dependam da deliberação, que houvermos de tomar
hoje. Confesso toda via, que tenho medo,; mas de que?
De que palavras inconsideradas augineiitein o incêndio,
que muito importava atalhar: de que discursos pouco
VOL. XXVIII. N \ 1C7.
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medidos atráham sobre as Cortes ódios, que vam reflectir depois sobre as novas instituiçosns: de quedemos
em fim aos inimigos do systemo representativo esta
arma terrível; " n o tempo do despotismo tam caiu mniado conservou-se inteira a Monarchia: chegou si decantada liberdade Constitucional, e de repente se fez em
pedaços o Império LuziUno." Tomara que nos persuadíssemos uma vez por todas, que nem uma só palavra se
profere neste recinto, ou sobre cousas ou sobre pessoas,
que seja indifferente. Oxalá que esta verdade nunca
se arrede de nossos olhos; pois que assim o exige
a dignidade do Congresso e o bem da Naçaõ. Mas que
tem o parecei, que deve dar a Commissaõ, com as noticias posteriores do estado político do Brazil? Tudo;
porque só por ellas podemos conhecer, se a representação
de S. Paulo he o sentimento de um punhado de facciosos,
do Reyno do Brazil. Nesse caso ouvi eu tremendo na
sessaõ de hontem, separe-se o Brazil. Separe-se muito
embora, mas naõ porque nós o abandonemos. O abandono suppoem despezo, e nem os nossos irmaõs Brazileiros, devem ser desprezados, nem o desprezo se perdoou
nunca. Naõ appressemos inconsideramente essa crize,
que pode ser fatal a elle e a nós. Demos â Europa um testemunho publico de que as liçoens da historia naõ saõ
perdidas para as Cortes Constituintes do Reyno Unido.
Umas folhas de Chá separaram para sempre da Inglaterra os Estados-Unidos da America do Norte: uma
legislação inconsiderada converteo a ilha de S. Domingos n'um pelago de sangue: e as colônias Hespanholas.
Basta, refutei os argumentos, que se oppuzéram ao
requirimento da Commissaõ ; resta-me concluir em duas
palavras, que elle deve ser defferido : 1.° porque naõ offende a dignidade nacional: 2.° porque evita medidas
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precipitadas, sempre de grande risco, nas crizes políticas
de qualquer paiz.
O Sr. B. Carneiro opinou a favor do parecer, fez uma
exposição fundada em noticias, que lhe tem sido communicadas, de todos os passos, que os Áulicos do Rio-deJaneiro tem dado, para illudirem as determinaçoens das
Cortes, e o Principe Real ; das machinaçoens, que se tem
forjado, para aliciar a tropa Europea, e chamalla ao seu
partido, promettendo-lhe grandes vantagens de interesses;
e tendo fallado muito sobre a matéria, concluio, que as
medidas propostas e offerecidas pela Commissaõ saõ
de toda a prudência, tendentes a conservar a uniaõ, e
como taes naõ deve haver duvida em serem approvadas.
O Sr. Moura disse, que na sessaõ de hontem manifestara assaz os seus sentimentos, e que ja mais poderá
convir em que seja necessário maior espaço de tempo,
para se conhecer do insultante e injurioso modo, com
quea Juncta do Governo da Provincia de S. Paulo tractou o Soberano Congresso: que o seu corpo de delicto
está presente na mesma representação, e que nada mais
resta do que mandar-se formar culpa aquelles facciosos,
que tiveram a ousadia de infamar com expressoens as
mais incendiarias o Corpo Legislativo: começou entaõ
a repetir algumas passagens da carta, e passo a passo
a mostrar, quanto crecia o insulto e o arrojo.- observou, que aquelle procedimento naõ éra por certo dos
Brazileiros, e que éra por esse motivo, que se deviam tomar medidas fortes; porque com rebeldes somente estas
produzem effeito, e naõ os meios de mansidão e brandura; pois estes servem para os povos tranquillos: notou,
que hontem muito bem se expressara, e com muita sabedoria um illustre deputado da Bahia, quando disse,
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qne os negócios da America nada tem com os crimes
de doze ou treze homens da provincia de S. Paulo , e
tendo feito muitas outras reílexoens, terminou o seu discurso votando contra o parecer da Commissaõ.
O Sr. Giraõ, tendo asseverado, que naõ poderia fallar
com a eloqüência do illustre preopinante, disse, que naõ
obstante se r.aõ dispensaria de expor a sua opinião para
salvar a sua consciência, mostrar que éra verdadeiro Porguez, e preencher exactamente os deveres, que lhe prescreve o honoroso cargo, para que a NaçaÕ o nomeou,
qual he o ser seu representante: comparou o parecer da
Commissaõ com a decisaõ de um oráculo, e sustentou
que elle deve ser desprezado, procedendo-se desde logo
contra os reprobros, malvados e servis, que formam
aquelle terrível apostolado, e que sem cessar trabalham
por fazer desligai o Brazil de Portugal, sem se lembrarem
das funestas conseqüências, que similhante passo trazia
a poz de si.
O Sr. Borges de Barros explicou o modo porque, na
sessaõ de hontem, tinha dicto, que os negócios do Brazil
nada tinham de commum com os crimes de doze homens
da província de S. Paulo, devendo entender-se, que naõ
queria dizer com aquillo, que naõ eram necessárias algumas alteraçoens em certas medidas ja tomadas para
aquelle Reyno : que fallava assim por ser Deputado
da America, e poder em todo o tempo reclamar os seus
direitos. O Sr. Moura disse, que foi naquelle mesmo
sentido, que se expressara, e que o havia ententido.
O Sr. Vilella defendeo o parecer da Commissaõ, e
mostrou, que sendo dos primeiros, que aboreceo as expressoens da representação, todavia julga, que as cousas
naõ estaõ em circumstancias taes, que seja necessário
mandar-se á provincia de S. Paulo o fogo, a destruição e
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a morte: notou que he necessário, para se proceder com
toda a justiça, esperar noticias mais próximas e seguras,
e que negócios de tanta ponderação naõ devem traetarse precipitadamente; combateoa opinião, que na sessaõ
de hontem tinha expendido um Sr. Deputado, que consistia, em que éra mais decoroso perderem-se quatro
Brazis, do que macular-se ou perder-se a dignidade nacional, e terminou dizendo, que com a demora, que a
Commissaõ pede, naõ se offende de forma alguma esta
dignidade, que elle também preza: e que, quando um
doente atacado por uma violenta febre está no auge do
seu delírio, nem por isso o medico o abandona; que
antes pelo contrario o espreita e observa os seus passos,
naõ merecendo nunca por assim practicar o titulo de
ignorante, ou de impostor.
O Sr. Pinto de Franca produzio novos argumentos a
favor do parecer, e o mesmo fizeram os Snrs. Moniz Tavares e Barreto feio. Mas foi contrario a elles o Sr.
Castello Branco.
O Sr. Vasconcellos disse. Eu apoio o parecer da
Commissaõ, e sou de opinião, que se esperem noticias do
Brazil, as quaes naõ podem tardar muito, a fim de que
á vista dellas a Commissaõ possa dar um parecer mais
seguro, o nosso mais sagrado dever he desde ja principiar a tractar de remediar os males e dissençoens, que
affligem as provincias meridionaes do Brazil, nós devemos cuidar disto primeiro do que de tudo o mais; castiguem-se muito embora depois aquelles, que forem criminosos, nem se diga que por esta demora as Cortes
perdem a sua dignidade, a controvérsia naõ he com uma
naçaõ estranha, he dos Portuguezes da America, com os
Portuguezes da Europa; isto hede irmaõs, em cujas veias
gira o mesmo sangue, e que se devem amar eternamente
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Snrs. uma tremenda responsabilidade peza sobre nossos
hombros, e talves que a decisaõ deste dia traga sobre
nós as bençaõs ou maldiçoens da presente e futura geração : eu protesto á face de quatro centos dos meus
concidadãos, que estaõ presentes; protesto à face da naçaõ inteira, que em quanto tiver a honra de me sentar
neste Augusto Congresso, hei de sempre votar, ainda
que seja çom risco da minha vida, a favor de todas
aquellas medidas, que na minha consciência me parecerem as mais próprias, para conservar a uniaõ mais intima com nossos irmaõs do Brazil, e se algum dia tiver
lugar essa desunião, esse dia será para mim o dia da
maior tristeza e do maior sentimento, pois amo a minha
pátria, e estou intimamente persuadido, que a desunião
dos dous paizes he a maior calamidade, que pôde acontecer, tanto aos Portuguezes da Europa como aos Portuguezes do Brazil. Vamos pois a tractar de remediaros males, que affligem o Brazil, primeiro do que tudo; porém
tractemos este negocio com aquella dignidade, circumspeçaõ e serenidade próprias do Congresso da Naçaõ;
pois naõ he na effervecencia das paixoens que se descobre
a verdade, e permitta-se á Commissaõ demorar o parecer
sobre o officio da Juncta de S. Paulo, até que cheguem
as primeiras noticias do Rio-de-Janeiro, a fim de que
ella possa intrepôr um parecer seguro.
O Sr. Martins Bastos, tirando argumentos do estado
actual província do Rio-de-Janeiro, da axistencia ali do
Principe Real, dos desgostos, que promoveo o decreto
das Cortes, (pie mandou extinguir os tribunaes, das ideas
dos Aulit os e da sorte, que os espera, e outros motivos,
concluio, tpie naõ ha medida mais sabia nem mais prudente, do que aquella, que offerece a Commissaõ no seu
parecer.
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O Sr. Trigoso fez ampla exposição dos motivos da
Commissaõ, e dos dados que teve, para interpor o parecer que a presentara: que naõ dava a Commissaõ opinião sobre a representação, porém somente pedia algum
espaço de tempo para dar definitivamente o seu voto.
Disseque pelas noticias, que tinha, do estado em quesuppunha as provincias do Sul da America, naõ duvidando
mesmo de que todas estivessem ligadas para seguirem
a mesma causa, o que se podia conjecturar por differentes passos, que se tem dado, entre os quaes notou a retrogadaçaõ, que do Rio-de-Janeiro fizeram os Deputados
de Minas, e os differentes commissarios, que se mandaram á maior parte dos Portos do Brazil, a convidar os
seus habitantes para o mesmo fim. Discorrendo largamente sobre estes princípios, declarou, que seria grande
o seu pezar, se acaso o Congresso aodi solver-se se visse
na precisão de entregar retalhado o Reyno, que os Porguezes lhe entregaram unido e inteiro.
O Sr. Marcos foi da mesma opinião, e disse, que
os habitantes de S. Paulo mereciam alguma contemplação do Soberano Congresso, naõ só porque elles foram os
primeiros, que povoaram o Brazil, mas até porque em
todo o tempo foram fiieis â causa de Portugal, referindo
em abono disto o facto histórico de ter o povo aclamado
ali (na restauração do Reyno depois de 1640) um homem
de muito saber e virtudes, chamado Amador Bueno Ribeiro, para que fosse Rey, e este homem acolheo-se a
um convento, donde se negou a tudo, dizendo, que
o legitimo Rey éra o Senhor D. Joaõ IV. e mais ninguém.
O Sr. Vergueiro disse que éra necessário fazer uma
recapitulaçaõ do que se passara em S. Paulo, desde que
ali se soube o principio da regeneração ein Portugal,
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para entender o estado das cousas. Começou dizendo,
que aquelles povos, uccuslumados a levar seus recursos
ao Rio de Janeiro, sempre se persuadiram, que ali continuaria a sede do throno Portuguez, que vendo-a remover cuidavam, que ali ficaria pelo menos o Principe; e
que se começou a desgostar, quando vio que este se
mandava retirar, e se aboliam os tribunaes ; depois de
longa narrativa de factos, disse, que naõ duvidava declarar, que estava persuadido, que a opinião expressada na
representação éra a da maior parte dos povos do Brazil;
defendeo a Juncta do Governo de S. Paulo, asseverando,
que ella he composta de homens muito respeitáveis, por
seus talentos, que gozam a confiança e a opinião publica;
e que alguns delles até com a espada na maõ defenderam ja a causa da pátria; e que se acaso tivessem usado
de outros termos, por certo naõ merecia a sua conducta
ser hoje objecto de tam grande discussão na Assemblea.
Votou pelo parecer da Commissaõ.
O Sr. Fernandes Thomaz, vendo que havia ja muito
passado a hora, requereo sessaõ permanente, até que
se decidisse a matéria, e assim se resolveo.
Continuaram depois a fallar muitos Snrs. Deputados,
Peixoto, Araújo Lima, Guerreiro, defendendo o parecer,
e outros contra, como os Srs. Miranda Pessanha, Freire,
F. Thomaz, Xavier Monteiro, Margiochi, e Borges Carneiro, que fortemente opiniou, que se formassse logo culpa aos rebeldes.
Julgou-se a matéria, em fim sufficientemente discutida,
mas houve algum debate sobre o modo, porque estava
concebido o parecer da Commissaõ, decidio-se que o
adiamento proposto pela Commissaõ, se deve entender,
em quanto o Congresso o determinar; e passando assim

Miscellanea.

419

á votação foi approvado o parecer naquella forma, por
92 votos contra 22.

332.» Sessaõ.

26 de Março.

Leo-se um officio da Juncta de Pernambuco, em que
pede se mande quanto antes installar a Relação. Mandou-se á Commissaõ de Constituição. Outro officio da
mesma Juncta de 5 de Fevereiro, em que relata o motim
que houve no dia 2 5 ; e que se suffocou em poucas horas;
que mandou proceder á devassa dos culpados; e que o
Governador das armas, a pezar de 6uas boas intençoens fòi quem deo motivo à desordem, pela pouca consideração, que mostrou à Juncta Provisória de Governo.
Diz mais, que em conseqüência de representaçoens das
Câmaras de Olinda e Recife, e da opinião geral, que
pedia a retirada das tropas Europeas, convocara a mesma
Juncta um Conselho, composto de todas as pessoas de
probidade, e de grande merecimento da Provincia, entrando neste numero todos os officiaes superiores dos differentes corpos ali estacionados, de l. a e 2. a linha, e que unanimemente se assentou, que voltasse a Portugal o Batalhão do Regimento de infanteria N.° 1.; e ficavam
promptificando embarcaçoens para esse fim. Mandouse â Commissaõ dos negócios do Brazil. Lêram-se mais
outros officios da mesma Juncta de menor importância.
Segundo a ordem do dia se ouviram pareceres de
Commissoens.
Elegeo-se para Presidente o Sr. Pinto de França.
V
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333.* Sessaõ.

27 de Março.

Apresentaram-se cinco officios do Governador das armas de Pernambuco ; no primeiro e segundo, datados de
13 e 17 de Janeiro, participa a chegada da tropa, que se
mandara para aquella provincia, seu desembarque, e
successos em Pernambuco, pela chegada ali do Correio
Marítimo, que 1.- u noticias, as quaes, sendo desfiguradas pelos mal intencionados, tinham xaltado todos os
ânimos. No 3.° officio datado de 1 de Fevereiro participa, que no dia 30 de Janeiro se reunira o Conselho, em
que foi resolvido, que naõ desembarcassem as duas companhias da expedição, que ainda se achavam a bordo
da corveta Voadora, e navio Quatro de Abril, que elle
Governador se oppuzera a esta deliberação, mostrando,
quea Juncta de Governo tinha à sua disposição os meios
de fazer entrar a tropa nos seus deveres, porém que isso
de nada serviço, e que em conseqüência naõ quizéra assignar.
No 4.° Officio envia copia de uma proclamaçaõ que fizera, a ver se apaziguava os espíritos amotinados, porém que o resultado foi o contrario, pois que se
puzéram pesquins pelas esquinas, e se fizeram outros
actos similhantes, e conclue, que será difficil conservar
ali a tropa Europea, sem grande effusaõ de sangue, e pede
licença para regressar paia Portugal. Pelo 5.° officio,
confirmou o que deixara dicto.
Segundo a ordem do dia examinaram-se os artigos 206
207, e 208, da Constituição. Depois de uma interrupção
para se ouvirem as congratulaçoens do Governador nomeado para a Paraíba, se discutiram mais outros artigos
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da Constituição, e depois um projecto sobre os vinhos
do Porto.
334 a . Sessaõ.

22 de Março.

Segundo a ordem do dia se discutio o projecto para
a reforma das Secretarias de Estado.
Lêram-se depois alguns pareceres de Commissoens.

335 a . Sessaõ.

29 de Março.

A ordem do dia éra a Constituição, e em conseqüência,
se discutiram e approvaram os artigos, 215, 216, com
algumas emendas: o mesmo succedeo ao artigo 217.
Approvou-se o projecto de decreto, revogando o de
10 de Dezembro do anno passado, que revogou o Alvará de 4 de Fevereiro de 1 8 1 1 ; por tanto, ficam outra
vez em vigor os direitos sobre as fazendas de Ásia, pagando 20 por cento, sendo tingidas; 40 por cento, sendo
estampadas.
336." Sessaõ.

30 de Março.

A Discussão pela ordem do dia, versou sobre a reforma dos foraes.

387*. Sessaõ.

1 de Abril.

Examinou-Be pela ordem do dia o artigo 174 da Constituição sobre os casos em que podem ser prezos os ei-
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dadaõs sem culpa formada. Discutio-se depois o artigo
167 e 104.
O Sr. Fernandez Thomaz fez uma indicação, para que
o Governo faça tomar contas a cada com dos Ministros
ou Encarregados de Legaçaõ ein Londres, de todos os
dinheiros pertencentes á Fazenda Nacional, que elles
administraram, desde a saída do Rey para o Brazil, fazendo effectiva a responsabilidade daquelles, que as naõ
derem immediatamente, remettendo-us logo ao Congresso, para seu conhecimento.
Passou-se a discutir o projecto, nobre as relaçoens
commerciaes entre o Reyno de Brazil e Portugal.
Começa assim. " As Cortes, desejando fixar as relaçoens cominerciaes entre Portugal e o Brazil, e unir a
grande familia Portugueza, por laços indissolúveis firmados em interesses recipricos, que só da mesma uniaõ
podem resultar a todos os cidadãos de suas vastas possessoens, decretam o seguinte :—
Art. 1.° O Commercio, entre os Reynos de Portugal
Brazil, e Algarves, será considerado como de provincias
de um mesmo Continente."
Oppoz-se a isto o Sr. F. Borges pela inutilidade da
declaração; porque isto até aqui sempre assim se considerou. O Sr. Ferreira da Silva, oppoz-se também;
porque se isto se considerava cabotagem, e navegação
só pertencente á Naçaõ, éra de impossível execução,
visto o Estado miserável de nossa marinha mercante.
O Sr. Pinto de França pelo contrario assfverou, que
havia navios nacionaes sobejos para este commercio, entre Portugal e o Brazil.
O Sr. Ribeiro de Andrade só admittia e exclusão dos
estrangeiros, se os navios nacionaes pudessem fazer o
transporte das mercadorias pelo mesmo preço: o con-
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trario éra sacrificar a classe dos lavradores, ao monopólio daquelles, que tiverem embarcaçoens. O Sr. Franzini apoiou a doutrina do artigo com o exemplo da Inglaterra. O mesmo seguiram os Snrs. Castello Branco,
Soares Franco, e Luiz Monteiro; e por fim foi o artigo
approvado.
O 2.° artigo diz :—" He permittido unicamente a navios nacionaes deconstrucçaõ e propriedade Portugueza
fazer o commercio de porto a porto, em todas as posiçoens Portuguezas. Todos os navios de construcçaõ estrangeira, que forem de propriedade Portugueza, ao
tempo da publicação do presente decreto; saõ considerados como de construcçaõ Portugueza." Ficou adiado.

838*. Sessaõ.

2 de Abril.

Segundo a ordem do dia, se ouviram pareceres de
Commissoens, sobre negócios particulares.
Depois
houve renhido debate, sobre o artigo 2 do projecto addiado do dia precedente; mas ficou outra vez adiado.

339 a . Sessaõ.

3 de Abril.

A Constituição éra ordem do dia, e entrou em discussão o artigo 115 novamente redigido. Discutiram-se
também alguns aditamentos, que supposto sejam importantes naõ temos lugar para os expor.
Lêo-se um parecer daCommissaõ Diplomotica, sobre a
evacuação da parte da província de Monte Vedio, que
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se acha occupada pelas tropas Portuguezas. Este parecer deo motivo a grande debate; mas foi adiada a discussão, por ser de grande importância; e naõ ter vindo o
Congresso preparado para esta discussão.
Leo-se o parecer da Commissaõ Especial para tractar
dos objectos políticos do Brazil, a qual em um longo
relatório expòem os acontecimentos, que tem tido lugar
na provincia de Pernambuco, e propõem os seguintes
meios, como os únicos, que podem ali restabeler a tranquillidade.
l.o Que se retire a tropa Europea, que ali existe:
2.° Que se declare uma amnistia geral por opinioens políticas desde 1817 até o presente: 3. 0 Que o Governo
Executivo estranhe á Juncta o ter mandado retirar a
a tropa, declarando-lhe, que fica responsável por todos
os acontecimentos, que possam suscitar-se por aquella
medida: 4.° Que a Commissaõ militar informe com toda
a urgência, de quaes saõ os meios, que ha para se restabelecer naquella provincia a disciplina militar: 5. Que
todos os papeis, que existiam na Commissaõ 6êjam remettidos ao Governo, excitando o seu zelo, para que
faça com toda a brevidade providenciar, sobre a falta,
que ha naquella provincia, de quem exerça o Poder Judiciário: e finalmente, que os Commandantes das forças
marítimas das costas do Brazil protejam a todos os que se
quizérem pôr a cuberto de alguma occurrencia, que haja
na provincia de Pernambuco. Mandou-se imprimir para
entrar em discussão.
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REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES.

Procedimentos das Cortes, sobre o Brazil.
He chegado o tempo de entrar seriamente no exame da importante medida da uniaõ dos dous Reynos de Portugal e Brazil,
que tanto temos recommendado, e a que infelizmente as Cortes,
em Lisboa, naõ tem prestado aquella attençaõ, que na nossa
opinião este ponderoso objecto merece.
Annunciamos ja no nosso N . ' passado os acontecimentos do
Rio-de-Janeiro, mas elles fóratn precedidos deoutros naõ menos
dignos de reflexão;porque desenvolvem as causas dos primeiros ;
e quando chegarem a Lisboa as noticias desses factos,que ja aqui
sabemos, conhecerão as Cortes, quam erradas tem andado em
darem ouvidos aquelles, que aconselhavam o mandar tropas para
o Brazil, para o conter em sugeiçaõ; e quam improvidente éra
o querer continuar um systema illusorio de irmandade, em palavras, com o real desprezo dos interesses e dignidade do Reyno
do Brazil.
Em quanto estivemos persuadidos, que os erros commettidos
pelas Cortes eram involuntários e accidentaes, sempre nos achamos dispostos a passar por elles ; mas quando nos convencemos,
que eram effeito de systema, que constantemente se naõ tem
desmentido, forçoso nos foi mudar também nosso modo de raciocinar.
-Naõ repetiremos os inumeráveis exemplos, que temos ja allegadoem outros N.°s tirados dos documentos officiaes das mesmas
Cortes, mas acerescentaremos agora mais algum, antes de passar
a outros objectos.
Na sessaõ de 6 de Março se tractou de uma proposição do Deputado Borges de Barros, para se suspender a discussão do titulo 6.* da Constituição, ate'a chegada dos Deputados do Brazn, ou a maior parte delles. Succedeo dizer nessa discussão o
Deputado Ribeiro de Andrade, que naõ havia sufficientes Depu-
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tados do Brazil nas Cortes, para se poder liactar essa questão ;
e eis que daqui se levanta uma poeira desabalada, e insiste o Deputado Moura, em que o uulro declarasse, se o que dizia éra por
que a falta daquelles deputados influía nas decisoeos do Congresso, ou se éra só por que isso fosse mais conveniente.
Aqui temos imprudente e desnecessariamente agitada a questão, sobre a legalidade das decisoens das Cortes, para obrigar o
Brazil, stm a presença de seus Deputados , e a demais insistindo o mesmo Deputado e outros, que o Brazil poi j u s t i ç a , e muita
j u s t i ç a devia approvar a Constituição, que fizessem só os Deputados de Portugal; e outras cousas, que o Leitor podeiá vera p .
3 7 2 aonde copiamos o resumo do debate.
Ora naõ podia haver disputa mais infeliz neste momento, porque similhantes opinioens por força vaõ lançar mais fogo ao incêndio, que começa no Brazil, e o que subseqüentemente se propoz nas Cortes, j á naõ pôde desmanchar o que aqui se patenteou das opinioens desses Deputados.
O argumento, em que tal opinião se fundou, he de naõ menos
conseqüência; porque o D e p u t a d o Moura rifou três cláusulas,
que se saõ verdadeiras, ainda que as Cortes mandassem vender
comoescravos todos os habitantes do Brazil, a tudo isso se deviam
elles sugeitar ; porque j a dante maõ ratificaram tudo quanto as
Cortes de Portugal fizerem. Aonde vai atirar com sigo tal principio ?
O D e p u t a d o Brito, nesse mesmo debate, levou outra vereda,
e alienou a superioridade de Portugal sobre o Brazil, com o fundamento de que as provincias Europeas se declararam contra o
systemu do Despotismo, primeiro que as do Brazil. O erro em
que labora aquelle D e p u t a d o , mesmo nesta insignificante e acridental preiogativa, se a houvesse, se conhece k m , de que, ja
em 1817 se fez uma revolução em Pernambuco, para derribar o
Despotismo, e que esse movimento a favor da liberdade foi supprimido pelas tiopas Europeas ; e muitas pessoas, que fôiaru
viclimas do mau successo daquella mal conduzida revolução,
ainda hoje gemem debaixo do pezo da vingança dos Déspotas,
sem que as Cortes nada tenham declarado a seu favor. Aonde
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«stá pois aqui a superioridade ou prioridade de Portugal, senaõ
em ter supprimido aquella revolução do Brazil ?
Mas voltando á propoposiçaõ do Deputado Borges de Barros,
éra ella dictada pela prudência, para evitar mesmo as questoens,
que se agitaram ; mas o prejuízo levou a melhor da razaõ, e proclamou-se era Cortes, que os Deputados de Portugal só por si
podiam legislar para o Brazil, sem dependência dos deputados
daquella outra parte do Reyno Unido.
O desarrazoado pois está, em se suscitar uma questão, que naõ
vinha ao caso: vamos adiante.
Parece que, quando se tracta de abater o Brazil, cada indivíduo empregado publico tem o privilegio de figurar como poder
legislativo, executivo, judicial, e todos os mais poderes, que se
possam excogitar.
Alguém do Governo, em Lisboa, se lembrou de dar novo golpe ao Brazil, fazendo-o retrogradar em conhecimentos úteis ; e
para isto ordenou, que se recolhessem a Lisboa os Membros,
que compõem a Academia da Marinha uo Rio-de-Janeiro. Este
escandaloso embate aos progiessos de instrucçaõ útil no Brazil,
excitou, como éra natural, a vigilância de alguns Deputados do
Brazil em Cortes, e o Deputado Vilella, na sessaõ de 1 de Março propoz, que se mandasse sustar essa ordem. A proposição,
ou indicação (como se lhe chama no actual jargonj
ficou para
segunda leitura, e como se discutisse depois na sessaõ 323,
quando as noticias do Brazil tinham feito mudar o tom das
Cortes, foi a proposição entaõ aprovada logo.
Ora o Governo, que isso tinha ordenado, naõ podia tal fazer;
por ser aquella instituição fundada por ley, que só por outra ley
se podia desfazer.
Mas attentam-se essas cousas, pelo mesmo motivo porque se
atirou para um canto com as proposiçoens dos Deputados de
Pernambuco e S. Paulo, que queriam introduzir no Brazil Universidades, ou Escholas Geraes, para as Sciencias. Das Cortes
de Lisboa, portanto, está claro, que nenhuma cousa a este respeito pôde esperar o Brazil, senaõ procrastinaçaõ ; e quando
muito, agora, que as cousas apertam, boas palavras.
VOL. XXVIII. N.° 167.
i
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A Juncta da Bahia mandou mais cinco prezos, paia serem
julgados em Lisboa, continuando estes factos a provar a infatua ç a õ , em que estaõ os pai tidislas da sugeiçaõ do Brazil a Portugal. Mas está corrida a cortina, isso naü pôde mais continuar,
e taes despropósitos, sanccionados pelas Cortes, só servem de aggravar os espíritos no Brazil, e accelerar unia epocha, que, se as
Cortes conhecessem seus interesses, só cuidariam em retardar.
Também chegaram as devassas dos prezos, que antecedentemente tinham vindo da Bahia. Sobre isto só diremos duas palavras : se as Cortes mandassem lançar esses papeis ao fogo sem
se lerem, e fazerem recolher os prezos a suas casas, éra o maior
serviço, que nesta cnnjnnctura poderiam fazer á sna pátria.
Mas pelo contrario, hypocritamente tem as Cortes considerado a Juncta da Bahia, como se fosse um Governo popular, o que
todos sabem que naõ he ; e os seus procedimentos mais irregulares tem sido sanccionados pelas mesmas Cortes, só porque essa
J u n c t a declaiou a provincia da Bahia separada do Brazil; acto
este naõ só para que a J u n c t a naõ tinha nem podia ter authoridade alguma, mas que a « h a r a c t e r i z a de falta de patriotismo,
em gráo eminente.
Na sessaõ de 7 de Março s e l è o uma carta da Jnncta Provisional rie Pernambuco, em que informada desordem em que se acha
a Secretariada repartição da Fazenda naquella Provincia. Isto
éra bem de esperar, quando o Governador ali éra oDespota Rego, cujos cuidados eram somente applicados a manter o povo na
escravidão : tal se achará ser o caso em todas as outras províncias ; porque o primeiro fito dos Governos éra vigorar o despotismo, tudo o mais se considerava como objecto secundário.
As Cortes, que por muito tempo naõ cuidaram senaõ em mandar trcjiis para o Brazil, tem agora uma Commissaõ de Fazenda
do Brazil; mas pelo passado he bem fácil de agourar, a utilidade,
que resultaiá para o futuro de tal Commissaõ, estabelecida em
Lisboa.
Na mesma sessaõ de 7 de Março se leram officios do Governador das armas de Pernambuco ; em que participa ás Cortes o
que tem feito. Esta exposição se tractou com attençaõ, em vez
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de ser reprovada como merecia ; porque aquelle official he um instrumento do Executivo, com este pois se devia communicar e
naõ com as Cortes, a quem naõ compete o Executivo : outro sim
aquelle Governador mette-se a dar informaçoens sobre o estado
da Provincia, necessidade de magistrados, &c. ; o que tudo naõ
he da sua competência, como bem observaram alguns Deputados;
mas ao que as Cortes julgaram próprio fechai os olhos. Isto se
fez mais patente por outras cartas do mesmo Governador, dirigidas ao Ministro da Guerra, e lidas nas Cortes, na sessaõ de 9
de Março: refere a emulação das tropas de Goyanna, o que éra
bem de e s p e r a r ; e essa emulação, como lhe chamam, apparecerá
com face de ódio, quando lá chegar a noticia de que foi desattendida a sua promoção, e confirmada a promoção de suas rivaes,
feita pelo Governador Rego. Nada pôde igualar a c e g u e i r a , q u e
tem reynado, nesta série de medidas erradas, pelo que respeita o
Brazil.
Mal nos podemos refrear de fazer mui acerbas, e mui acres r e ílexoens, quando vemos uma solemne, uma tam importante
discussão das Cortes, como a da sessaõ 3 1 1 , discussão que
dizia respeito aos mais vitaes interesses do Brazil, suspendida ; e suspendida para que ?—Para ouvir as congratulaçoens, intempestivas, e intromettediças (como j a muitas vezes
temos dicto) da tropa, s E de que tropa ? Do Batalhão do A l garve, que chegava de P e r n a m b u c o , carregado de opprobrio, e
das maldiçoens daquelle povo, a cujo beneficio as Cortes discutiam uma proposição importantissi.ua. ; Que males naõ produz
Iam indiscreto c o m p o r t a m e n t o !
Na exposição, que entaõ fizeram ás Cortes esses officiaes do
Batalhão do Algarve, de notória memória ein Pernambuco, h a via alguns elogios a S. Majestade, mas como as Cortes tem assumido este tractamento, de que ainda usa El R e y , ficamos na d u vida a quem se dirige o estylo de Majestade, se ás Cortes, se a
EI Rey.
"or outra parte he mui brando, respeitoso e fraternal, o comportamento de Pernambuco, exemplificado na carta de seu Governo, que se leo nas Cortes na Sessaõ de 7 de Março. Nessa
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carta informa a J u u c t a da Provincia, que recebeu bem a tropa,
que se lhe mandou de Portugal ; mas pede que se mande retirar. Exaqui como se desmentem as asserçoens de Rego e seus
sequazes, que representam aquella Provincia influída unicamente pelo espirito de rebeldia. Mas as Cortes, como de custume,
naõ attendêram a taes supplicas, e no entanto, j a aquellas tropas começaram a p o r l a r - s e tam mal, e a sua residência em Pernambuco começou a produzir esses efTeitos terríveis, que se temiam, a tal ponto, que a J u n c t a j ulgou necessário, para a salvação da Província, resolver a saída dessas tropas, ainda antes da
resposta de Lisboa.
Chegou porém o tempo de se correr a cortina, aonde estava
pintada a scena do engano, e apparecerá, a pezar dos pezares, a
verdade nua e crua, naõ obstante os esforços para a cubrir. Está
decidido, que o Brazil j a naõ soffrerá mais ser ludibriado pelas
Cortes, e vamos a ver como as Cortes se portaram, quando lhes
chegou o primeiro vislumbre desse desengano.
Haviam as Cortes acabado de discutir o ponto de delegar-se
ou naõ uma parte do Poder Executivo no Brazil ; o que, como
temos visto, se decidio pela negativa : quando, n a s e s s a õ d e l 2
de Março chegou a carta de S. A . R . o Principe Regente, que
lhes annunciou, por termos naõ equívocos, que o povo do Brazil estava disposto a romper a uniaõ, entes do que sugeitar-se
ás affiontas, que as Cortes lhes preparavam.
A s Cortes acabavam de decidir, que o Poder Executivo naõ
éra divisivel nem delegavel, alguns dos Deputados houveram-se
no debate com o tom da maior altivez e arrogância : eis que chega a carta do Princi pe, descobre-se outra scena, e todos ás invejas
propunham a necessidede de se cuidar j a e ja nos negócios do
Brazil. E s t a pressa agora, comparada com a demora de tantos
mezes, naõ faz grande honra aos D e p u t a d a s ,
Mas em fim decide-se logo, sem ser preciso ler a indicação
duas vezes, que se nomeasse uma Commissaõ para informar immediatamente com seu parecer, sobre o que se deveria fazer a
lespeito do Brazil. Mas ainda a Commissaõ uaõ tinha dado o
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seu parecei, quando chegou do Brazil outra noticia, ainda de
peior agouio.
Na sessaõ de 15 de Março leram-se os officios do Príncipe
Real, de 30 de Dezembro 1821, e 2 de Janeiro 1822, nos quaes
mencionava o estado do espirito publico, no Rio-de-Janeiro, e
incluia a representação da Juncta Provisória do Governo de S.
Paulo, que publicamos por extenso no principio deste N.°. As .
Cortes remettêram estes papeis á Commissaõ Especial dos Negócios do Brazil, que ja tinham nomeado, sem que ninguém fizesse sobre os documentos observação alguma.
Três dias depois, na sessaõ de 18 de Março, a Commissaõ
Especial fez o seu relatório, sobre o primeiro objecto, que lhe
fora encarregado; e he o que publicamos a p.
; sobre as ultimas cartas do Principe, e representação da Juncta de S. Paulo
guardou silencio ; mas na sessaõ de 22 de Março; quatro dias
depois deter feito o seu primeiro relatório, propoz ás Cortes,
que se esperassem ulteriores noticias do Brazil, para se decidir
este negocio. Isto causou um vivo debate, que cuidamos em
dar com alguma extençaõ a p.
mas ficou a questão adiada.
Continuou-se porém no dia seguinte a discussão da matéria e
com um calor e vehemencia, que talvez naõ ache igual em outro
debate nestas Cortes, como o Leitor poderá ver nos extiactos,
que demos ; e se decidio a final conforme o parecer da Commissaõ, por 92 votos contra 22, que se esperassem ulteriores noticias do Brazil, para se tomar entaõ uma resolução sobre a matéria.
No entanto naõ se descuidou o Diário do Governo de fazer
diatribes contra a representação de S. Paulo, e se alguns Deputados nas Cortes fallaram asperamente contra os que assignâram
a tal representação, o Diário do Governo naõ ficou atraz em
mostrar sua raiva, naõ só contra a Juncta de S. Paulo, mas contra todo o Brazil, do modo que pôde, e com a capa, que convinha.
Wuno se naõ bastasse ao Governo as injurias, que publicou o
«eu Diário contra o Brazil, publicou-se a demais outro papel,
intitulado ««Exame Critico do Parecei da Commissdõ" e se at-
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tribue a J . B. da R . ; iniciaes, que conrespondem a Joaõ Bernardo da Rocha, Redactor que foi do " Portuguez ; " attribuiçaõ
esta, que lhe naõ pode fazer desmancho ; porque as doutrinas
deste papel, saõ análogas, ao que j a sustentou no " Portuguez"
de que o Brazil se devia contentar com ter dous ou três Deputados nas Cortes; que os Brazileiros eram vaidosos, ignorantes, &c.
Mas a^óra neste escripto deita-se a barra mui a d i a n t e ; porque
se intenta provar, que o Brazil só serve de pezo a P o r t u g a l ; que
a liberdade lhe he injuriosa, que os Brazileiros saõ vaidosos altivos, &c. que o Brazil está pobre, fraco, individado e mal educado, &c.
Naõ temos tempo por agora de responder a isso ; mas notamos somente que se faltassem provas para o desengano do Brazil, no que tem de esperar de Portugal, bastava lêr os insultos
que lhe accuinula o Author, o seu character publico, de Addido
á Legaçaõ (ou Encarregado dos Negócios como algnns dizem)
em Madrid ; amigo intimo e comensal, presentemente, do mais
influente Ministro de Estado em Portugal; tire-se daqui a prova,
e ficará claro o que o Brazil pôde esperar de tal Governo, e de
taes Cortes, que o consentem. Deixemos porém este escripto
para tempo mais opportuno, e vamos ás Cortes ; e examinemos
uin pouco o relatório da Commissaõ.
He evidente, que o preâmbulo do relatório da Commissaõ he
destinado ao Brazil, como espécie de manifesto justificativo;
porque éra absurdo que a Commissaõ das Cortes se occupasse
tanto para provar ás mesmas Cortes, que tudo quanto ellas fizeram éra mui j u s t o , prudente e político, e dahi concluir reroinmendo o desfazer-se tudo q u a n t o as mesmas Cortes tinham até
agora feito.
Quem lèr tal proemio, em q u e tudo o que as Cortes tem disposto, a respeito do Brazil, se louva e appróva, mal pode esperar
ver depois dez aitigos. em que se propõem medidas diametralmente opposlas ao systema até aqui sejruido.
A feiçaõ mais importaute, neste Relatório, he a determinação
de que haja no Brazil delegação do Poder Executivo.
Oia quem acreditará nasinceiidane de tal lecommendaçaõ, vin-
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do ella assignada por algums daquelles mesmos homens, que dous
dias antes sustentaram, que o Poder Executivo éra essencialmente indivisível e indelegavel ?
O Deputado Trigoso, que deiton os bofes pela boca fora, para
sustentar que éra absurdo haver no Brazil uma delegação do Poder Executivo, he um dos que assigna esse relatório, recommendandoque haja a tal delegação no Brazil.
No nosso N.° passado observamos, que este argumento da indivisibilidade do Poder Executivo, naõ éra senaõ uma hypocrisia;
fomos alguma cousa severos com o Deputado Trigoso; porque
nem por sermos da terra das bananas deixamos de resentir-nos
das injurias, que nos fazem os qne saõ criados com a bolota do
Alemtejo.
Mas se esse argumento (de que o Poder Real naõ he divisivel
nem delegavel) naõ provinha de hypocrisia c-como se justifica
agora esse mesmo Trigoso e seus collegas, de haverem recommendado, naõ so uma, mas duas divisoens, duas delegaçoens
desse indivisível, desse indelegavel Poder Executivo?
Deixamos de parte o opprobrio, a ignomínia, com que os indivíduos Deputados se cobrem ,desdizendo-se assim de sua opinião ; mas quanto ás Cortes, em geral, esta contradicçaõ de decisoens deve ser fatal á sua influecia moral no Brazil ; porque
prova, que se lhes extorquio pelo temor, aquillo que deveram ter
concedido dejustiça ; e uma vez que o temor e as ameaças saõ
o meio de levar as Cortes, haverá muita gente que dellas exija,
aquillo que de razaõ ellas naõ devem sanecionar. Mas taes saõ
os resultados da imprudência até aqui seguida.
A Commissaõ mostrou-se persuadida da magnitude do perigo,
excepto um membro, que foi de voto contrario. Assim-no primeiro relatório, a Commissaõ recommendou tudo quanto lhe pareceo, que poderia acalmar a tormenta; e no segundo relatório
pedio reforma de termo, para ter tempo de saber o caminho, que
lavavam as cousas no Brazil. Mas ainda que se concedesse a
final o que pedia a Commissaõ, o fogo da maior parte dos Deputados mais influentes nas Cortes fêllos proferir expressoens, ten»
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dentes a fazer mais mal, do que a mesma prudência da Comm
saõ poderia alcançar de bem.
Diz a Commissaõ, que o artigo 21 das Bazes da Constituiç
resguardava os direitos do Brazil até q u e chegassem ás Côri
os seus Deputados : e com tudo antes delles chegarem ja as C(
tes dispunham da sorte do Brazil, retalhando-o em provinci
isoladas : e agora mesmo estaõ prohibindo levar para ali poh
ra, &c.
Se naõ ha Constituição, sem os D e p u t a d o s do Brazil a appi
varem t d'onde provêm ás Cortes o direito de legislar para o Bi
zif, em matérias tam essenciaes a seus interesses? ; e que ob
ç a ç a õ tem o Brazil de obedecer a esses madados despoticos d
Cortes, antes de approvar a Constituição, daqual somente p
dem as Cortes derivar o seu poder Legislativo?
Queixa-se a C o m m i s s a õ , no seu relatório, de que o Brazil t<
mostrado sia p i g r i ç a , em naõ ser expedito no mandar deputac
para as Cortes. A Commissaõ teria falludo com mais candura,
lembrasse aqui a prepotência, com que os déspotas Governai
res Portuguezes, no Brazil, embaraçaram e illudiram as elei^
ens desses Deputados ; e que taes déspotas Governadores rec
bêram, até o ultimo instante possivel, todo o apoio, era suas i
bitraiiedades, que as Cortes lhes puderam prestar. Basti
exemplo de R e g o , paia fallar por todos ; mas a Commisss
mui oppoitunaniente deixou ficar isto no escuro.
Até este momento, naõ sabemos de providencia alguma,
nenhuma ordem das Cortes, para se elegerem os Deputados
Brazil, salvo a ley geral ; e nem mesmo os Decretos das Côiti
se remettiam oficialmente para o Brazil, até que sobre isso
fez, ha mui pouco tempo, uma moçaõ especifica nas Cortes :
naõ obstante tam crassa negligencia, queixa-se a Commissaõ
pigriça do Brazil, em mandar seus D e p u t a d o s .
Diz-se que o Congresso naõ terá a barbaridade, de disputar
Brazil um centro commum de Poder Executivo . assevéra-se i
to, quando três dias antes tinha o mesmo Congresso decidid
que tal ceutro naõ podia h a v e r ; porque o Poder Real éra iudh
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sivel e indelegavel. ,: Quem falia mais verdade, a representação
de S. Paulo ou a Commissaõ das Cortes ?
Dizem, que éra necessária a abolição dos tribunaes, no Riode-Janeiro ; porque elles érain prejudiciaes, por induzirem a
despezas, e por serem appendiculos só próprios do antigo systema despotico, e como taes se vam a abolir era Lisboa. Mas se
isso assim he, se devia determinar ao mesmo tempo, a quem os
povos do Brazil deviam recorrer lá, nos casos, que estavam a
cuidado desses tribunaes; porque do contrario, tudo o que fazia o tribunal do Desembargo do Paço (por exemplo) no Riode-Janeiro, he preciso, que se venha tractar a Lisboa ; e esta
circumstancia, tam importante, também a Commissaõ achou que
éra candura deixar no escuro.
Se a intenção éra assimilhar ou modificar os tribunaes conforme o presente systema constitucional, quaudo se abolio o
Desembargo do Paço no Rio-de-Janeiro, se deveria abolir o de
Lisboa: logo, para as diversas medidas, deveria haver differentes motivos.
Ora i qual podia ser a razaõ de differença, senaõ fazer affectos a Lisboa, todos os negócios mais importantes do Brazil ? Se
outro motivo havia, valia esta consideração bem a pena, de que
a Commissaõ explicasse amplamente o rnysterio.
Alegou-s e também, que o Rio-de-Janeiro estava á borda de
uma banca rota ; mas nem por isso vemos, que se houvesse cuidado em dar ordem alguma, para que as outras provincias do
Brazil o soccorressem ; pelo contrario louvava-se a Juncta da
Bahia, por mandar os seus sobre-excedentes para Lisboa ; e ao
Bauco do Brazil se lhe tiraram e tiram os gêneros, que por ley
lhe pertenciam, para com a ruina daquelle Banco accelerar essa
banca rota do Estado.
A circumstancia de se fazer a força armada independente das
Junctas Governativas das provincias, dissemos nós, ja ha muito
tempo, que éra uma prova de que ss Côites queriam pôr uni
freio, ignominioso, a esses Governos proviuciaes : isto, que dissemos, escandalizou muito os partidistas do poder arbitrário sobre o Brazil. Eis senaõ quando vem agora a Commissaõ confesVm
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sando isto mesmo, e inascarando a confissão com o palavrorio,
que o Leitor poderá ver no seu relatório.
O artigo, em que se recommenda, que o Governo possa mandar retirar as tropas, quando o julgar conveniente, he outra medida illusoria, qne quando chegar ao Brazil será mais um facho
de lenha lançado ao incêndio: e quando chegar a Lisboa a noticia da sorte, que tiveram as tropas Europeas no Rio-de-Janeiro,
se conhecerá que tal artigo he papel escrivinhado desnecessariamente.
O tom de arrogância, em que muitos Deputados falláram a
cerca do Brazil, he na verdade notável. Xavier Monteiro foi o
primeiro que propoz, que se mandassem processar os membros
da Juncta de S. Paulo, que assignâram a representação ao Principe: seguio-se-lhe no mesmo parecer Soares Franco, Moura,
Giraõ, e Borges Carneiro.
Mas naõ se lembraram esses deputados, da fábula do conselho
do rato, para se pôr um cascavel ao pescoço do gato, a fim de
que com o tinir os avizasse da chegada do inimigo : o conselho
do rato foi approvado, e recebido pelos o ítros ratos com especial agrado. { E qual o rato que havia ir pór em execução o conselho ? Naõ se achou nenhum que o fizesse, e portanto ficou o
conselho como se naõ houvera sido dado.
Deste debate, e principalmente do que disse o Deputado Fernandes Thomaz, que se o Brazil se queria separar, que se separasse , ficam evidentes os sentimentos, que animam taes Deputados
das Cortes ; e o pouco em que elles avaliam a uniaõ de Portugal
com o Brazil, contra aquillo em que nós insistimos.
Os advogados dessas más medidas contra o Brazil dizem agora,
que essa uniaõ he proveitosa ao Brazil, mas que Portugal nada
perde com a desunião do Brazil. Supponhamos que he assim;
entaõ, se nas Cortes ha sentimentos de fraternidade para com
Brazil, naõ devem fazer a seus irmaõs o mal de os provocarem á
separação, antes fraternalmente tomar todas as medidas de conciliação e de brandura, para que esses irmaõs do Brazil naõ
caiam na grande infelicidade de ficarem sem a protecçaõ, gover-

Miscellanea.

437

nadores e leys, que lhe vam do poderoso, opulento e sábio Portugal.
Outros fundam ainda a sua esperança, em poder dillacerar o
Brazil com partidos ; esta he a mira de lhe proporem dous ou
mais centros de Poder Executivo.
Cenfessa a Commissaõ, que existe grande descontentamento
nas provincias de Minas, S. Paulo, e Rio-de-Janeiro, e que em
Pernambuao lavra o mesmo surdamente. Nestes termos, concordando essas provincias em sentimentos, no que indubitavelmente segue o mais do sul do Brazil, só resta encravada a Bahia,
que ainda que naõ tivesse, como sabemos que tem, as mesmas
ideas, naõ se poderia manter cercada de todos os lados por provincias discordantes delia. Quanto ás outras provincias ao Norte de Pernambuco, as Cortes tem feito quanto podiam, para as
fazer seguir o exemplo do resto do Brazil.
O Deputado Pereira do Carmo, um dos mais prudentes, instruídos, desinteressados, e patrióticos, que se acham nas Cortes,
recommendou eloqüentemente a moderação, pelo que respeita o
Brazil; mas a temeridade dos outros, que se lhe oppuzéram, estragou o bem, que elle intentava fazer, e em fim, só a declaração do Beputado Trigoso, em que expoz algumas das noticias
particulares, que tivera a Commissaõ, pôde alcançar que as Cortes differissem a sua decisaõ, esperando mais algum tempo.
As noticias allegadas por Trigoso, e de que as Cortes ainda
naõ tinham sido informadas, eram, entre outras, o terem voltado,
outra vez, do Rio-de-Janeiro para Minas, os deputados desta
província, que vinham para ás Cortes ; e terem-se despachado
emissários a todas as cidades do Brazil, para convidar seus habitantes a que se unissem aos do Rio, S. Paulo e Minas.
O temor, logo, e naõ a justiça, motivou aquella decisaõ das
Cortes. Isto faz aquelle debate muito interessante ; e por isso
demos raais extensão do que custumamos, ao resumo que delle
fizemos.
Diz o Diário do Governo, que a representação de S. Paulo
alega mentiras; mas a Commissaõ Especial em seu relatório expõem, que os empregos saõ dados em Lisboa sem distincçaõ de
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Europeos ou Brazileiros .- isto á vista dos Ires grandes e geraes
despachos que houveram, de Conselheiros de Estado, de Ministros Diplomáticos, e de Governadores Ultramarinos (sem fallar
nos Secretários de Estado) no que tudo se naõ comprehendeo um
só Braziliense. Daqui se vê quem fallou verdade, se a representação de S. Paulo, se a Commissaõ das C o r t e s .
E s s e relatório da Commissaõ passa como gato por brazas, sobre este negocio dos empregados públicos, notando como cousa
accidental haverem poucos nomes de Brazilienses
nas tistas dos
despachados.
Naõ houveram poucos nomes ; porque naõ houve
N E N H U M . Daqui se vê quem falia mais verdade, se a representação de S. Paulo, se a Commissaõ das Cortes.
O Governador Moura, logo que chegou a Pernambuco entrou
a dar mostras de seu poder, e do que se podia esperar de sua
authoridade independente da Juncta Governativa da Provincia.
Removeo os Ajudantes, que esta J u n c t a tinha : obrigou as milícias a reunirem-se por seis domingos consecutivos, contra as
ordens, que h a v i a : pretendeo desarmar os dous batalhoens do
p a i z : removeo o Governador do Forte do Brun, que éra Braziliense, e substituio-o por um commandante E u r o p e o .
Chegaram em fim a Pernambuco as noticias do que estavam
fazendo as Cortes á cerca do Brazil, e principalmente do que se
passou na sessaõ de 7 de D e z e m b r o : isto produzio logooeffeito,
que o mesmo Governador Moura confessa em seu officio; e a 25
de Janeiro teve lugar a explosão, que éra obvio devia ser a conseqüência natural de todas essas medidas. Mas ainda assim, a
prudência da J u n c t a apaziguou a tempestade.
Estava de guarda principal parte do batalhão do regimento N.°
1 Portuguez, e parte do batalhão de caçadores do paiz, imprudentemente misturados : pelas 3 horas da tarde ouvio-se fogo de
mosqueteria, por de traz do corpo da guarda ; e éra isto um ataque, que faziam os soldados Europeos contra os Brazilienses,
mataram um paizano, o que f e z a c u d i r o povo ; e nisto todo o
batalhão de Portugal marchou de ataque contra o de Pernambuco, e deo uma descarga. A J u n c t a Governativa saio a tranqüilizar o povo ; mas os Caixeiros das loges, pela maior parte Eu-
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ropeos, naõ obedeceram á Juncta, dizendo, que só o fariam ao
General. A Juncta officiou ao Governador Moura, e este em
fim accommodou os amotinados.
Perguntaríamos nós i. porque tinha o Governador distribuído
cartuchos a esses soldados, que fizeram fogo ?
Mas as conseqüências de tal comportamento fizéram-se tam
evidentes, que as Câmaras do Recife e de Olinda representaram
mui fortemente á Juncta, para que mandasse sairaquellas tropas
de Pernambuco. A Juncta, naõ quiz tomar sobre si a responsabilidade desta medida, e chamou a conselho as pessoas principaes de Pernambuco, entrando os commandantes da tropa, e o
mesmo Governador Moura. Resolveo-se aqui, que regressasse
á Europa o batalhão Portuguez, diz a Juncta, que por votos
unanimes, diz o Governador, que isso foi contra o seu voto.
Qual dos dous he o exacto naõ temos meio de decidir.
Também discrepa o Governador e a Juncta, em outro ponto,
segundo se vè por seus officios, mencionados na sessaõ 333.
Diz o Governador, que o tumulto procedeo de terem os mal intencionados desfigurado as noticias, que levara o Correio Marítimo. A Juncta diz, que as desordens procederam domáo comportamento do mesmo Governador.
O que propoz a Commissaõ Especial nas Cortes a respeito de
Pernambuco, heainda outra prova das confusas ideas, que reynam
em Portugal sobre os negócios do Brazil. Diz a Commissaõ que
propõem os meios únicos, na sua opinião para restabelecer a tranqüilidade naquella provincia ; e o 1." he, logo, retirar as tropas Europeas, que ali existem, como o Leitor pôde vér, no extracto, quedamos a cima,da sessaõ 339. No entanto propõem
essa Commissaõ, que o Governo estranhe á Juncta o ter adoptado essa medida, que segundo a Commissaõ éra o único meio de
restabelecer a tranquillidade !
Mas dir-se-ha, que ainda que esse fosse o único meio de restabelecer a tranquillidade na provincia, a Juncta naõ tinha poderes para o adoptar. Nisto consiste o absurdo, que he estabelecer um Governo Provincial, e tirar-lhe os meios de manter a
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tranquillidade p u b l i c a ; alias, o que as Cortes queriam, éra que
naõ houvesse tranquillidade publica em Pernambuco.
A amnistia geral, de que se lembram ainda agora nesse mesmo relatório, só servirá de aproveitar a R e g o , que suppomos
que os seus patronos querem nella incluir; porque os procedimentos das Cortes vam levando as cousas a ponto, que naõ tardará muito, que os Pernambucanos, depois do tem soffrido ha tanto tempo, e de suas repetidas submissoens a Portugal,
e destes repettidos ultragens em resposta, se achem sem precisão
dessa tardia amnestia.
Para edificação daquelles, que tanto advogaram a medida de
mandar tropas ao Brazil, e que tanto confiavam nos milagres,
que essas tropas fariam, dir-lhe-hemos mais alguma consa do que
se passa no Brazil, e que em Lisboa ainda se naõ sabia, quando
nas Cortes se propunha mandar fazer processo á Juncta de S.
Paulo.
Recebemos em Londres noticias do Rio-de-Janeiro, até a data
de 16 de Fevereiro, e por ellas sabemos dos successos ulteriores
ao que publicamos, no nosso N.° passado.
A s tropas E u r o p e a s , obrigadas a ceder a forças superiores, e
recolhidas á Praia Grande, deram sinda assim mostras de fazer
resistência, e temeo-se um confliclo, em que fosse preciso pôr fim
á contenda passando-as á espada. A energia, e presença de espirito do Principe R e g e n t e , evitaram o mal iminente. S. A. R.
foi para bordo de uma fragata, que se achava no porto, e mandou, que se apromptasse para o combate, e mandou também
aprestar algumas barcas canhoneiras. A s tropas Brazilienses,
commandadas pelo General Corado, tiveram ordem de cercar por
terra os corpos Europeos, postados na Praia Grande, cujos habitantes evacuaram o districto, para evitar o serem envolvidos na
derrota, que se esperava. Entaõ mandou o Principe chamar
os principaes officiaes das tropas Europeas, que vieram ter com
elle a bordo da Fragata, e explicou-lhes o perigo de sua situação,
urgindo o seu immediato embarque. Os officiaes pediram, que
se pagasse ás tropas três mezes de soldo, que se lhe deviam, o
Principe prometteo-lhes um mez de soldo, logo ; e o resto, quan-
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do estivessem a bordo dos transportes : esta offerta foi regeitada •
e, segundo dizem algumas cartas, foi o Principe pessoalmente
insultado, e os officiaes voltaram para a Praia Grande. O Principe passou a noite a bordo da Fragata, animando a gente, e arranjando o modo de ataque na manhaã seguinte. Declarou sua
intenção, segundo dizem essas mesmas cartas particulares, de
dar fogo elle mesmo á primeira peça. Foi isto pela tarde dos 9
de Fevereiro. Aos 10, pela manhaã, começaram as tropas Europeas, tomando melhor conselho, e á vista do perigo a que estavam expostas, a deitar abaixo as barracas, e continuaram isto
até se embarcar a bagagem: mandaram um recado ao Principe, dizendo, que estavam promptas a submetter-se, e no dia seguinte
a maior parte se achava ja nos transportes.
Succedeo, porém, uma circumstancia, que causou geral tristeza, e foi a morte do Infante D. Affonso, filho do Principe Real.
A Princeza, com a Família Real, saio para Sancta Cruz em uma
carruagem descuberta, e o calor do sol causou uma febre ao Infante, da qual morreo.
As tropas Europeas sairam do Rio-de-Janeiro aos 15, escoltadas por duas Fragatas, que tinham ordem de as ver passar a
Linha.
Isto posto, despedimo-nos neste N.° de aconselhar mais as
Cortes; porque daqui em diante prevemos, que ellas seraõ tractadas com tal menos cabo, que as suas decisoens, sejam quaes
forem, naõ produzirão algum bem permanente no Brazil.
Para o Brazil, pois, coutinuaremos a escrever; e para lhe recommendar a continuação de sua uniaõ com Portugal; naõ asugeiçaõ ; por que isso saõ cousas mui differentes.

Mudança

de Governo no

Brazil.

Se temos argumentado fortemente contra as Cortes, se dellas
nos temos queixado com amargor, por haverem procedido tam
erradamente para com o Brazil, que o instigaram a dar passos
tendentes á sua separação, julgamos também ser de nosso dever,
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prever que para o futnro o Brazil naõ caia em similhantes erros
e quando os commetter, os exporemos á reprobaçaõ public;
como temos feito a respeito das C o r t e s ; e por isso começarem!
com algumas lembranças de prevenção.
He um vicio de novos politicos, e infelizmente de alguns mai
velhos, suppôrem que na política tudo he permittido. Isto l
um erro fatal. A política naõ he a arte de obrar contra a just
ça ; mas sim a sciencia de conhecer quando convém usar d<
direitos, que se tem, ou de se abster de os pôr em vigor.
Por exemplo ; todo o homem livre tem direito a passear pelí
ruas quando quizer ; mas a prudência lhe deve pòr a restricça
de naõ passear, quando dahi lhe pôde provir perigo ou encon
modo. O que a prudência he na vida particular, Í3so sómeu
constitue a latitude da política nos negócios públicos.
Daqui queremos tirar a conclusão, de que o Brazil se deve po
tar para com Portugal com estricta j u s t i ç a ; e a mesma deve
observar no seu interior governo, se querem os povos do Braz
viver felizes ; pelo que devem cuidar em pôr ein practica os prii
cipios constitucionaes, isto he fazer efficaz a responsabilidai
dos empregados públicos, com o maior rigor; senaõ também a
ha de cair em desprezo o systema constitucional, e nada nesi
caso os espera senaõ o mais abjecto despotismo. E tomem sei
tido nesta tremenda comminaçaõ, annunciada por ura honierj
que nada odia mais do que o despotismo, seja elle exercido p<
quem for.
Ora, pois, neste sentido dizemos, que o Brazil, como par
integrante da Monarchia Portugueza, naõ deve romper a si
uniaõ, senaõ quando vir que aquella parte da Naçaõ, aonde e:
iste o Governo Geral e Commum, naõ quer absolutamente attei
der ao que a cutra parte (e a mais importante) exige com raza
Se o Brazil obrar de outra maneira, naõ será justificável, ne
aos olhos das outras naçoens nem aos da posteridade ; e, o qi
mais he, naõ se justificarão em sua própria consciência, peh
princípios de j u s t i ç a ; o que he consideiaçaõ da mais transcei
dente importância, paia a felicidade nacional, assim como o 1
para a individual.
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Como, porém, vemos no relatório da Commissaõ das Cortes,
(copiado acima) medidas recommendadas por homens, que contra éllas deliberaram, argumentando com princípios, temos razaõ para julgar, que ou elles saõ incapazes de formar uma opinião decidida, em matérias de tam alta importância, ou naõ produzem seus votos com sinceridade. Daqui concluímos, que de
Cortes assim constituídas nada ha que esperar, e que he no Brazil, que se devem ajustar as medidas, para a uniaõ daquelle
Reyno com Portugal, que tanto lemos recommendado ; e que
convém encontrar cara a cara com a dificuldade, examinar e decidir o que for j u s t o , e as Cortes de Portugal, que sigam entaõ
o que lhes parecer mais conveniente.
Uma representação nacional juncta no Brazil, he o que em
lembrança do momento indicamos no nosso N.° passado, como
único meio de salvar aquelle paiz do perigo iminente, a que os
erros das Cortesde Lisboa, sem duvida, o conduziriam.
A posterior reflexão, que fizemos nesta matéria, confirmou-nos em nossa primeira idea, e por isso a desenvolveremos um pouco mais.
Ja no relatório da Commissaõ dos doze se acha a insinuação
de dous centros, ou mais, de delegação do Poder Executivo no
Brazil. Aquelles, que sustentavam, que uma só delegação éra
impossível, acham agora, que pôde haver duas ou mais. Claro
está, que tal idea tende directamente a desmembrar e desorganizar todo o Brazil.
O único remédio contra esta semente de sizania, contra este
fermento de discórdia civil, he chamar-se promptamente no Brazil
uma Deputaçaõ de todas as provincias, em uni lugar

central.

Ahi, essa Deputaçaõ exprimirá os sentimentos de todo o Brazil;
esses sentimentos seraõ officialmente communicados ás Cortes de
Portugal por S. A. R. o Principe R e g e n t e , e assim se fará solida a uniaõ dos dous Reynos, se he que ella tem de continuarde
algum modo.
Se a intriga e o espirito de discórdia, que aquellas insinuaçoens das Cortes puderem sugerir, fizer com que algumas províncias naõ convenham nisso : taes provincias devem ficar de fora da
V O L . X X V I I I . N . ° 167.
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D e p u t a ç a õ ; nenhuma coacçaõ se deve usar o seu respeito: o
tempo he o melhor mestre, elle as convencerá do que mais convém a seus interesses, se terem os seus Deputados nas Cortes de
Lisboa, se na Representação central do Brazil.
Recommendamos, pois, esta medida, porque a irritação, que
o procedimento das Cortes tem causado no Brazil, he tam geral
e pungente, que seria inútil tentar a continuação da uniaõ dos
dous Reynos, em u m a s ò d e p u t a ç a õ nas Coilcs de Lisboa: essa
tentativa, longe de produzi r algum b t i n , no estado actual das
cousas, produziria uma scisaõ repentina.
E com tudo, outra vez dizemos, a prudência e naõ a paixaõ
deve guiar os passos dos Brazilienses, sem attender nem ao desprezo com que os tem tractado as Cortes, nem ás desarrazoadas
opinioens de alguns de seus membros, nem aos dicterios de escripiores Portuguezes, que talvez insultem o Brazil de propósito
para excitar essa separação, e facilitarem com isso a uniaõ de
Portugal com Hespanha, que esses escriptores publicamente
advogaram n'outro tempo, como he bem notório.
A p. 117 damos a representação, que a S . A . R. fez o Governo de S. Paulo, segue-se a resposta do Principe Regente ; depois a carta deste pedindo tropas, e logo a resposta de S. Paulo,
annunciando a sua remessa.
Aquelles que tiverem julgado, que nós faltávamos com demasiada vehemencia, notando os erros das Cortes, pelo que respeita o Brazil, acharão nesses documentos officiaes, que levamos
copiados, linguagem ainda muito mais á c i e ; e podemos assegurar, que ainda naõ exprimem tudo o que vociferam em particular os povos do Brazil.
Aconselhamos, pois, a reunião de uma D e p u t a ç a õ dos povos
do Brazil, em alguma parte do mesmo Brazil; porque nos parece
que só assim se poderá continuar a uniaõ, visto que a exasperação, que as medidas das Cortes tem causado no Brazil, naõ
deixa j á ás mesmas Cortes força moral, para attrahir a si o Brazil, o quei adoptem quer naõ o que lhes propoz a Commissaõ
dos doze, a sua situação, a este respeito, naõ pôde melhorar.
As iludidas, que a Commissaõ

dos doze

recommendou ás
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Cortes saõ evidentemente inadequadas 110 piesente estado das
cousas, quando, se fossem adoptadas ha mais tempo, sem duvida
seriam sufflcientes. Mas o peior he, que ha cousas nessas m e s mas medidas, que trazem com sigo o ferrete da insinceridade, o
que produz terríveis effeitos : tal he o artigo 10 ; em que se propõem conceder-se um ou dous centros de delegação do Poder
Executivo no Brazil: a alternativa, ou dous, evidentemente tende a desmembrai o Brazil poi este modo, ja que se naõ pôde
alcançar isso pelas desligadas Junctas das Provincias.
Isto por força ha de ser logo entendido no Brazil, e causar
maior irritação. Compare-se o que aqui offerece esta Commissaõ, com o que pretendem os povos do Brazil, segundo e x p r e s sa a carta de Caramuru, no fim deste N.° ; e ver-se-ha a pouca
efficacia de taes medidas, nesta tardia hora. O 3.° ponto, que
nessa carta se annuncia, he o mesmo, que ja tínhamos recommendado no nosso N. passado ; porque he o que salta aos olhos de
todos.
He logo claro, que he mais que inútil, he pernicioso, querer
tentar a continuação da uniaõ dos dous Reynos, por meio da
presente deputaçaõ unida nas Cortes de Lisboa.
Os mesmos Deputados do Brazil, nas Cortes de Lisboa, naõ
podem ser da utilidade que produziriam, se estivessem em uma
Deputaçaõ no Brazil. Seja pelo seu pequeno numero, seja pelas
vistas desvairadas de seus opponentes, seja por outra qual causa
quefór, as propostas mais importantes dos Depntados do Brazil
tem sido regeitadas ; e até nem podemos dizer, que elles t e nham desenvolvido a energia, q u e a o c c a s i a õ requer.
Na sessaõ das Cortes de 6 de Março saio á luz um facto importante, e he, que os Deputados de S. Paulo, tendo recebido
de sua província instrucçoens especiaes naõ as appresentáram as Cortes, pelo motivo de que os pontos, sobre que essas
instrucçoens tractavam, j a estavam decididos.
Naõ s a b e bemos como se possam esses D e p u t a d o s justificar de tal comportamento ; porque de seu dever éra o representar o que
lhes mandaram ; e se os naõ attendessem, protestar contra a d e cisaõ das Cortes: o silencio, naquelle caso, foi, a nosso parecer,
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muito contra os interesses do Brazil. Mas está passado o tem]
de cuidar nos remédios, que haõ de vir da botica de Lisboa.
Os deputados do Brazil, no grande debate sobre o Relatório i
Commissaõ Especial, foram todos da opinião de Pereira do Ca
mo, mostrando uisso os seus desejos da uniaõ dos dous paize:
mas nada se podia oppór a torrente contraria nenhum tenU
defender a Juncta, excepto um dos Depntados por S. Paulo, Ve
gueiro, que fallou com tal energia e denodo, em defeza da di
ta Juncta de S. Paulo, que deve servir de liçaõ a seuscollegas
e isto lhe procura tanto mais louvor, quanto Vilella, e outros D
putados do Brazil, mostraram querer o fim de se approvar o p
recer da Commissaõ, estigmatizando, como fizeram os Europec
a tal representação de S. Paulo, sem dizer uma só palavra, sob
as provocaçoens, que a motivaram.
Havia no Brazil um elemento de concórdia, que muito pod
servir ás Cortes : ellas o inutilizaram por sua imprudência. M
elle existe ainda no Brazil, e pôde ser da mais estupenda vant
gem, se aquelles povos naõ desprezarem o favor da opportur
dade.
Falíamos do Principe Real, para quem os povos do Brazil d
vem olhar como anjo tutelar, que só com o seu nome os pôde I
vrar de todos os incommodos e misérias das divisoens intestina
e quando naõ empecer de todo os males de disputas civis, min
rai-lhe em grande parte os effeitos.
Dacapacipade de S. A. R. para a empreza, ninguém pói
duvidar: mas em matéria de tam essencial importância he prec
so ser claro e explicito. Os povos devem traçar a linha, que
propõem seguir; o Principe deve declarar-lhes sua vontade.
Nada pôde fazer mais honra a S . A. R: do que a presença
espirito, com que se tem portado nas ctiticas circumstancias t
que o puzéram : a sua firmeza e dignidade no obrar, lhe mei
cem um elogio sem desfalque, e faraó emudecer aquelles par
distas das Cortes, que tem sido seus detractores, e que consi
náram em públicos escriptos suas mal fundadas invectivas.
As Cortes louvaram, apoiaram, e auxiliaram a Juncta da B
hia, em sua rebelliaõ contra o Principe Regente, antes da ley q
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o citou Regente ser revogada ; altendeiulo ao pretexto, que todos
sabiam ser mero pretexto, de que no Rio-de-Janeiro se traetava
um plano de independência.
Sanccionáram assim as Cortes o desprezo á mais alta a u t h o ridade constituida no Brazil, e tiraram com isso ao Principe
aquella força moral, que éra essencial que elle possuísse, para
governai o Brazil, em quanto o decreto por que fora creado R e gente naõ éra revogado.
Com tudo, a pezar das Cortes o abaterem, o Principe soube manter a sua dignidade e character, a ponto de olharem os povos
para elle, como centro de sua uniaõ, e d e lhe requererem, que os
continuasse a governar, ainda depois das Cortes cassarem a sua
authoridBde de Regente, e ordenarem que se recolhesse a Lisboa.
O modo por que no Biazil se olhou para o tractamento que as
Cortes fizeram ao Principe, prova-se bem pelos documentos com
que começamos este numero, e as conseqüências se acham e x plicadas na caria que publicamos abaixo, na Conrespondencia,
e que uaõ temos a menor duvida que expõem o modo de sentir
do povo do Brazil.
O tornarem as Cortes a engulir agora o decreto, por que t i nham mandado recolher o Principe, he uma prova de fraqueza,
que dará a entenderão Brazil, que as Curtes só attendem á ratão, quando se vem ameaçadas da força ; e por tanto o Brazil só
de si, e naõ das Cortes em Lisboa, pode obter aquillo que lhe
convém.
Quanto a S. A. R. a j u s t i ç a , a razaõ, a política, os seus pro-.
urios interesses e os de sua Família, tudo pedia, que elle se conservasse no Brazil. O único obstáculo s e r i a o embaraço da delicadeza de sua situação, vendo de uma parte os irresistíveis r e quirimentos do povo, e por outra ordens annunciadas cem o uome
d'El Rey seu Pay. Mas até este insignificante e m b a r c o cessa,
pela ultima declaração da Commissaõ das Cortes, pela qual ella
recomnienda tornar a metter na algibeiia o decreto da retirada
do Príncipe.
A carta, q u e S, A. R . escreveo a El R e y , sobre os Negócios
do Brazil, e que mencionamos acima, foi íemettida ás Cortes pelo
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Ministro dos Negócios Estrangeiros:

he isto prova naõ pequena

da má divisão dos Negócios pelos Secretários d'Estado, em Portugal ; porque vai esta matéria do Brazil, que ainda naõ he Reyno independente, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Tal-

vez o Ministro quizesse com isso apresentar em symbolo uma
profecia.
Continuemos, porém, com as medidas, que convém ao Brazil
seguir.
Determinada uma Deputaçaõ das differentes provincias do
Brazil, convocada em ponto central, aceitando S. A. R. por-se,
á testa do Governo, que de novo se formar, ali se determinará o
que se deve propor ás Cortes, por parte do Brazil : mas, em
quanto pendem essas negociaçoens, he essencial que o Governo
cuide no melhoramento das Finanças, para o que naõ contribuirá pouco o ajudar, tanto o Governo como o povo, o Banco do
Brazil ; para o susterem contra os choques, que se lhe intenta
dar de P o r t u g a l .
A ruína do Banco do Brazil, que tanto ás escancaras se advogou em Portugal, éra sem duvida o proemio para a ruina das Finanças do Brazil, e com essa derrota a de todo aquella Estado.
Vejam pois daqui os povos do Brazil quanto lhes convém o manter e apoiar aquelle estabelicimento, á custa de todos os sacrifícios. Devem lembrar-se principalmente, que as dificuldades do
Banco procederam da corrupção do Governo, e naõ de culpa da
instituição.
O Deputado Pinto de França propoz, na sessaõ de 25 de Fevereiro, que se discuta, quanto antes, a proposição do Sr. Borges
de Barros, sobre o Banco do Brazil, e que se peça ao Erário resposta, sobre o tabaco da Bahia, que vai todos os annos para
Góa.
A Commissaõ dos doze também inculcou, como uma das medidas para obstar a tormenta, que se tem levantado no Brazil,
que se classifique a divida, que o Governo deve pagar ao Banco
do B r a z i l .
Ora, em nome do bom senso, perguntamos i que se pôde esperar das Cortes de Lisboa a favor do Banco do Brazil?

Dei-
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xemos ja de parte o que nas mesmas Cortes se disse a rcspeilo
desse Banco ; naõ fallemos no que certos escriptores do partido das Cortes advogaram contra esse Banco ; tomemos só o p r e sente estado das cuusas, lembremo-nos dos factos, que provam
mais que todos esses argumentos.
Neste mesmo instante, em que nas Cortes se falia desse ópio
de classificar a divida do Banco do Brazil (note-se naõ he t r a c tar de a pagar, porém meramente ainda agora de a classificar)
neste mesmo momento estaõ as Cortes tirando a esse Banco o
pao-Brazil, urzella, &c. ; que ao tal Banco pertencem pela ley
de sua instituição ; e que, em quanto essa ley se naõ revoga, tirar isso ao Banco he fazer-lhe um r o u b o ; e por tanto ir roubando o Banco do Brazil, e fallar ao mesmo tempo de classificar a
divida, que o Estado lhe deve, he o mais seguro signal, de que,
a cuberto de boas palavras, se quer dar cabo daquelle Banco,
o que será efficaz meio de dar um grande golpe ás forças commerciaes do Brazil.
Uma das medidas de mais immediata necessidade, para realizar a intima uniaõ das provincias do Brazil entre si, he facilitarlhe a sua mutua communicaçaõ : para isto se devem estabelecer
as postas e correios por t e r i a ; e os paquetes movidos com e n g e nho de vapor por mar. Um bom barco de vapor, com engenho
de força igual a cem cavallos, pode ir do Para ao R i o - d e - J a n e i ro em 15 dias : ex aqui uni grande s e r v i ç o , que os homens ricos
do Brazil podiam fazer á sua p á t r i a ; estabelecer companhias,
com acçoens, para comprar e manter esses barcos de vapor, que
facilitando as commnnicaçoens, e servindo nisso o Estado, naõ
deixariam de dar lucros a seus donos : pelo menos se nisso h o u vesse algum sacrifício, sendo este dividido por todos o s a c c i o n i s tas, pequeno seria o incommodo de cada um, e na verdade mui
insignificante, comparado com o beneficio geral, que seu patriotismo naõ pode deixar de perceber.
Outra recommendaçaõ mais temos a fazer,
conservem mais tropas de 1. a linha, senaõ as
gnarnecer as fronteiras, e que se cuide j a de
guerra, naõ em promoçoens de officiaes sem

e he ; que se naõ
necessárias para
uma marinha de
emprego, mas de
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vasos bem constrnidose armados, que em breve lhes seraõ necessários, como em ontro N.° explicaremos, e por isso que lhe vam
a ser necessários, prohibio o Governo de Portugal, que de Inglaterra fossem armamentos para o Brazil.
O Exercito da 1.» linha, principalmente o Portuguez, que fez
as desordens de Pernambuco, do Rio-de-Janeiro, da Madeira, kc.
naõ pode servir de bem algum nas cidades do Brazil ; porque a
ley e naõ a força deve reger os povos ; e para ajudar os Magistrados na execução das leys as tropas de 2. a linha saõ mais que
bastantes.
Se nas fronteiras se vierem a necessitar maiores exércitos,
nada he mais fácil do que obter recrutas nos paizes estrangeiros
da Europa. Este modo de obter soldados parecerá mais dispendioso ao principio, mas he o mais proveitoso; porque, primeiramente livra os habitantes do Brazil do vexame das recrutas,
que ali sempre se tem olhado como a mais odiosa oppressaõ : depois alivia os camponezes do gravamen de tirar os braços da
cultura, aonde elles faltam, para os inutilizar no exercito, aonde
comem sem produzir: e ultimamente, cada reciuta Europeo vai a
ser depois um industrioso colono no Brazil, principalmente ahstando-se a gente com a condição de lhe remunerar seus serviços
com datas de terras, o que ha sobejo no Brazil. Um plano bem
meditado, para este fim, e posto em execução por pessoas intelligentes e honradas, seria desde ja da maior importância para o
Brazil.
Em conclusão , havendo a Commissaõ das Cortes conhecido
ja a necessidade de retrogradar em seus passos, e mostrado, por
sua confissão, o mal pensado de todas as suas medidas a respeito
do Brazil, he preciso que as Junctas Provinciaes ali cuidem na
única taboa de sua salvação, que he, como temos dicto, a immediata convocação de uma Deputaçaõ de todas as Provincias. Quauto ao lugar, recommendariamos a parte mais Seplentrional de
Minas Geraes, como exhibindo por agora o ponto mais central,
habitado, do Brazil.
Mas se o Brazil em vez de cuidar ja nesta medida, procraslinar o que deve fazer de prompto ; entaõ dará lugar a que labore
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a intriga, e se fomentem divisoens e partidos nas differentes províncias, e cada dia de demora fará mais difficultosoo remédio.
Nas noticias, que damos neste N." acharão as differentes Junctas Provinciaes do Brazil assas fundamento, para imitarem o que
fez S. Paulo, mandando cada uma das Junctas a sua Deputaçaõ
a S. A. R. para o mesmo fim ; accrescentando somente, que esses Deputados levem poderes para se ajunctarem em Convenção,
e deliberarem sobre os interesses de todo o Brazil, de sua forma
de Governo, e das proposiçoens que devem fazer ás Cortes de
Portugal.
Isto salvara o Brazil da anarchia, Portugal de uma guerra.
Naõ he, pois das Cortes que pedimos isto ; porque das Cortes j a
nada esperamos, e tudo que fizerem será desprezado; imploramos
isto das Junctas Provinciaes do Brazil; porque depois do que
tem obrado as Cortes, só daquellas Junctas pode provir o remédio ao iminente perigo.

Interrupçoens

ao Commercio

do

Brazil.

O Leitor achara a p. 334 um documento; pelo qual se fez a
explicação do outro documento, publicado no nosso N.° passado,
p. 225; pelo qual se declarou a prohibiçaõ de exportar de Inglaterra para o Brazil naval stores, o que nos traduzimos muniçoens
novaes; e dissemos que nos constava haver-se depois explicado
isso somente pela pólvora.
Agora por esta nova explicação ; que naõ tinha sido publicada nas gazetas Inglezas, aonde se publicou a primeira ordem,
achamos que a prohibiçaõ vai mais adiante do que a pólvora;
porque comprehende, além desta, peças de artilheria para o serviço dos navios, e de terra ; espingardas, e todas as outras armas de guerra.
Sobre a inutilidade e impolítica destas prohibiçoens nada mais
diremos ; do que referir o Leitor ao que deixamos observado no
nosso N.° passado. Quanto aos erros ou omissoeus do Ministro
VOL. XXVIII. N." 167.
3 K
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no enunciar a tal prohibiçaõ, he bagatella.que naõ merece fallarse nella: a demais isto lhes servirá de liçaô, para que para a outra vez cuidem em dar ás emendas a mesma publicidade que vem
ter obtido o erro.

Commercio

da

Escruvatitra.

Na sessaõ de 2 5 de Fevereiro se fez uma proposição, para que
o Ministro dos Negócios Estrangeiros desse explicaçocus, a respeito do modo e molivos ; porque se tinha disposto de certa somma de dinheiro, existente em Londres, perteucente a vários negociantes do Brazil, e proveniente de indemnizaçoens, pagas
pelo Governo Inglez, por navios illegalmente capturados, no trafico da escravatura. A p. 3 2 4 damos o Avizo das Cortes, porque se manda satisfazer a isto, e a resposta do Ministro.
Haviamos conjeclurado, quando falíamos em outro N.° desta
matéria, que o Governo de Portugal, tendo lançado maõ deste
dinheiro dos particulares, os remetteria para serem pagos ao
E i a r i o do B r a z i l : agora o Ministro em sua resposta, prova que
com effeito isso se verificou.
Mas o Ministroallega, que os donos assim o requerêram ; mas
isso requerêram, quando lhes disseram, que j a esse dinheiro
estava gasto, o que naõ éra verdade ; mas os douos, nessa supposiçaõ, naõ tinham outra alternativa senaõ pedir, que os mandassem embolçar pelo Thesouro, e vale-se disto Jezuiticamente o
Ministro, para dizer, que a ordem para embolço pelo Erário, foi
feita a desejo das partes.
Accrescenta o Ministro, que só mandou applicar aquelle dinheiro ás despezas do Estado, depois de ler assegurado aos donos seu embolço pelo Erário ; isto h e , tirou-lhes o dinheiro, que
estava depositado na Inglaterra, em boa moeda corrente, para
os mandar embolçar por um Erário, que sabia estar exhausto;
porque o mesmo Ministro, quando veio do Rio-de-Janeiro naõ ignorava a miséria em que ali ficava o Thesouro.
E com tudo chama isto uma transacçaõ mercantil mui regular,
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he tam regular como passar uma divida do Banco de Inglaterra
para ser paga por um tendeiro bancarrota : grande e regular especulação mercantil he sem duvida essa para os donos do dinheiro !
Allega mais o Ministro, que naõ fez mais que continuar o que
tinham começado seus predecessores : he justamente disso, que
nos queixamos; porque se os Ministros actuaes tem de aprender
suas liçoens dos passados, mal e muito mal vai o systema constitucional : he preciso que os Ministros agora leiam por outro livro.
Mas he notável a razaõ final do Ministro, em que diz, éra natnral suppôr que as ordens de seus predecessores estivessem ja
cumpridas: tanto isto naõ era natural de suppôr, quanto se naõ
podem admittir supposiçoens contra factos existentes, eo Ministro sabia o facto de que taes ordens se naõ tinham cumprido ; e
tanto o sabia, que até a ordem mesmo delle, depois de ser Ministro dos Negócios Estrangeiros naõ foi cumprida pelos Depositários, pelo motivo de que elle naõ éra o Ministro da Fazenda, por
quem diziam os taes Depositários, que lhe devia vir a ordem ; e
por isso, durante o breve intervallo, que este Ministro servio na
Fazenda, repetio a sua ordem, por essa repartição, e foi entaõ
cumprida.
Se o Ministro desse, pelo menos, as datas dessas ordens, e as
datas das objecçoens, que fizeram os Depositários em Londres,
ver-se-hia a impossibilidade de admittir a supposiçaõ, que elle
diz éra natural suppôr.

Gazetas

no

Brazil.

A revolução começa a produzir escriptos no Brazil, que ja
deitam a barra um pouco mais a diante do que se podia esperar.
No Rio-de-Janeiro appareço um folha, de que ja vimos três N.os
com o nome de Malagueta: naõ he periódica, porque se publica occasionalmente ; e nem he destituída de iustrucçaõ, nem lhe
falta o bom raciocínio, e menos a boa linguagem. Começou
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quando ali chegaram as noticias, de que as Cortes mandavam retirar para Portugal o Principe Regente ; contra a qual medida
se desenvolve, mas dando ás Cortes mais credito do que nós, volta-se também contra o nosso Periódico, a pezar de dizer, " que
seu Redactor goza o Diploma de Benemérito da Pátria ha 13 annos, e que em Portugal he lido com o respeito e interesse, que,
desde a data de 24 de Agosto até agora, ainda ninguém lhe negou." Mas espere que lhe cbeguem á maõ os números em que
temos desenvolvido o comportamento das Cortes a respeito do
Brazil, e verá se os partidistas das Cortes negam ou naõ tudo
isso. Mas, o que diz do nosso Periódico, naõ faz ao caso, tractamos dos interesses da Naçaõ.
Diz o Malagueta (N.° 1.°) " Se a posse de uma perfeita liberdade constitucional, e da plena força moral, que delia resulta,
naõ saõ sufhcientes para realizar a felicidade daquelle dos dous
Reynos, que naõ for habitado pelo chefe do Poder Executivo,
entaõ está visto que sempre ha de existir o pomo da discórdia;
se esta supposiçaõ naõ he verdadeira, se he indifferente a residência do Chefe do Executivo aqui ou lá < para que no nome do
bom senso naõ se contenta Portugal com a posse d'El Rey i"
Quando o Redactor do Malagueta ler os debates das Cortes,
que no N.* possado e neste lhe apresentamos, achará a solução da difficuldade e contradicçaõ, que o amofinam ; porque
verá claramente as suas causas.
Nota, mui judieiosamente, o Malagueta, que diversos partidos querem a retirada do Principe do Brazil, e por diversos motivos. O Í Republicanos ; por que isso os desembaraça para realizarem suas vistas de uma Republica no Brazil : os Corcundas,
porque com isso atrazam o Brazil, e fomentam suas esperanças
de ver renascer o systema do Despotismo.
Mas por isso mesmo, que tal medida serve os fins de máos partidos, he que o Principe naõ deve voltar, e o Brazil deve fazer
todos os esforços para o conservar ; e julgamos que isso só se remedèa, pondo S. A. R. á frente de uma Deputaçaõ dos povos do
Brazil, convocada uo mesmo Brazil.
Considere-se a pouca influencia que Portugal tem na Europa,
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sua existência precária, sua falta de recursos ; e facilmente se
conhecerá, que, a haver uma só Deputaçaõ para o Reyno Unido,
no Brazil, e naõ em Lisboa, deveria ella existir. Até aqui parece que o Malagueta vai conforme com uosco.
Mas, considerando-se a posição e circumstancias relativas dos
dous Reynos, Portugal naõ pôde offerecer ao Brazil senaõ humiliaçoensante as mais naçoens, e o Brazil pôde ministrar a Portugal segurança, riquezas, consideração e respeito. A Constituição em Portugal, com um sopro dos Aluados vai a terra ; no Brazil naõ ha forças humanas que a derribem, salvo as dissençoens
domesticas, a que as Cortes aspiram.
O Malagueta (N.° 3.°) pergunta, se temos alguma razaõ occulta para suppôr, que a ley da liberdade da imprensa, que fizeram
as Cortes, naõ abrange o Brazil, porque o Malagueta he contrario a nós, e diz que sim. Mas razoens occultas naõ se precisam,
quando a mesma ley naõ falia do Brazil ? Tanto isto he verdade,
que até ja se fez nas Cortes uma moçaõ, para que a tal ley se
ampliasse ao Brazil.
Diz o Malagueta que as nossas ameaças uaõ ficam atraz das
de Mr. De Pradt, o qual na sua obra sobre a America diz, *' E
também fica sendo evidente, que se ja mais o Soberano estabelecido no Brazil, se passar a Portugal, deixará a traz de si a inde»
pendência, estabelecida nas feitorias do Rio-de-Janeiro.
O Malagueta naõ tem medo desta comminaçaõ ; mas quando
assim escrevia, ainda naõ tinha lido a Representação do Governo de S. Paulo a S. A. R. nem as resoluçoens de Minas: agora
mui provavelmente terá mudado de opinião.
Citou o Malagueta o nosso N.° de Septembro passado, e agonia-se com as leves suspeitas, que ali entretemos das Cortes.
Mas quando ler os nossos N. o s subsequentes verá, que as nossas
suspeitas se tornam em realidades, e que, se no Brazil naõ olharem por si, vam perdidos. Em uma palavra, recommeudamos
ainda a uniaõ, mas só a recommendamos ao Brazil, porque a
Portugal he isso tempo perdido ; o que lá querem he só a sugeiçaô do Brazil; por isso convém tiactar do que o Brazil deve
seguir.
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A s Cortes, com suas imprudências, levantaram umatormenta,
que he da maior difficuldade acalmar ; o que naõ será difficil ao
judicioso Redactor do Malagueta o perceber, lembrando-se do
dicto de Virgilio
Facile est descensus
Scd revueare gradum,

Averni,
hoc opus hic labor

Ilha

da

est.

Madeira.

Acaba de succeder na cidade do Funchal um horroroso attentado, commetlido pela tropa. O Reverendo Dr. Macedo escreveu
alguma cousa, contra o comportamento da tropa de Portugal, e
dando-se por isso offendida a guarniçaõ do Funchal, os officiaes
tomaram sobre si o castigo do d e l i n q ü e n t e ; foram a sua casa,
tiráram-no á praça do pelourinho, e derain-lhe publicamente uma
roda de xibalodas. Notável valor de tantos officiaes junctos contra um só indivíduo desarmado. Isto foi annunciado ás Cortes
formalmente. Mas naõ param aqui as desordens da tropa Portugueza.
Havendo um tumulto na cidade de Angra aos 11 de Janeiro
deste anuo, em que a populaça deo vivas aos anti-constitucionaes,
a tropa daquella guarniçaõ mostrou-se a isso inditlérente ; o que
exigio um oflicio do Ministro da Justiça em Lisboa, ao Ministro
da Guerra, datado de 15 de Fevereiio, em que diz, que aquella tropa mais serve de ameaçar a cidade do que de. a proteger.
E á face de tal documento official, diz o Deputado Maldonado
na sessaõ de 11 de Março, sobie o negocio da Madeira, que se
ajunctem aos autos o impresso, que deo motivo á primeira desordem que mencionamos ; porque de alguma forma isso minora o
crime dos aggressores. Ora quando os mesmos legisladores assim faliam, paliando as desordens da tropa, que se pôde esperar
de indisciplinados soldados, senaõ o comportamento dos Janizarios de Constantinopla.
He desta casta de tropas, que as Cortes queriam que se compuzessem as guarniçoens do Brazil, e sendo apoiadas, como
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saõ, nas Cortes, em seus desmancho* ; mas em fim as mesmas
tropas levaram as cousas ao ponto, no Rio-de-Janeiio, e Pernambuco, que lá IIHÕ podem deixar de lhe applicar o remédio cabal, queiram as Ccrtes o que quizerem.

Cortes

de

Portugal.

A administração da Fazenda éra sem duvida matei ia da pi imeira importância ; pelo menos se nos concederá, que merecia a preferencia sobre o receber congratulaçoens do batalhão do Algarve,
vindo de Pernambuco, ou decidir se os bordados das casacas deviam representar espigas de trigo ou cachos de uvas. Mas em
fim appareceo uma estimativa da receita e despeza do Thesouro
Publico, feita pelo Ministro da Fazenda, (ja a copiamos n o N."
165 p. 140) e foi com effeito discutido esse objecto na sessaõ 3 0 9 ;
assistindo nas Cortes o mesmo Ministro da Fazenda.
Ora, nessa nessaô, como o Leitor poderá ver peloextracto que
damos dos debates a p . 3C0, fizéram-se muitas perguntas ao Ministro, que elle naõ podia responder logo, nem em poucas palavras, largáram-se contra elle acres insinuaçoens : concordaram
todos, e até, o que mais he, o mesmo Ministro, que se naõ observaram as leys respectivas á Fazenda ; e que se se observassem, as cousas iriam muito melhor; disse-se contra o Ministro,
que se as leys naõ eram boas devia ter pedido outras : lembrou o
Deputado Borges Cerneiro, que o Brazil devia contribuir (em
taes casos nunca esquece o Brazil) com a sua quota para as despezas da Naçaõ ; e por fim resolveram as Cortes, que nada podiam resolver nesta matéria, e se i n s t r u i o a Conimissaò de F a zenda, para que formasse novos quesitos que se devem propor ao
Ministro da Fazenda.
Na sessaõ de 7 de Março se lêo o projecto de decreto para o
regulamento das Secretarias de Estudo, sobre o que houve longo
debate. Ora esta matéria, comparada a outras de tam alta importância, como saõ os negócios do Brazil, naõ devia occupar,
cuuio fez, tanto tempo nas Cortes ; cada Sectclaiiu d'Eslado
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deve formar a sua Secretaria, e se nem para isso he capaz, absurdo he conservallo ; exponham as Cortes a El Rey a incapacidade de tal Ministro, e seja removido, o contrario he estarem
as Cortes a cuidar em bagatellas, que as privam de entrar nos
objectos,'que lhes convém, e que saõ só de sua competência.
Nós até julgamos, que naõ valia a pena de inserir tal debate no
resumo que demos; porque he insignificante estar a regatear
sobre o numero de officiaes da Secretaria, paga dos porteiros,
* c . ; quando falíamos de objectos de que depende a salvação de
toda a Naçaõ.
A indicação do Deputado Borges Carneiro, na sessão de 2 de
Março, para que se introduzissem ja os Jurados nos processos
criminaes, em Lisboa e Porto, provam a má opinião, que aquelle
Deputado tem, do modo por que ainda se administra a Justiça
era Portugal. Mas nós tanto temos apertado por a admissão
deBte estabelicimento, e elle he taro contrariado nas Cortes, que
mal podemos prever daqui algum resultado favorável.
Faz com effeito pasmar o pouco cuidado, que tem tido as Cortes em fazer pôr em practica os princípios constitucionaes, em
que tanto se falia. O Governo Constitucional se deviarecommendar, pela exacta observância das leys ; mas neste ponto tudo vai
mui proximamente ao que dantes éra, ao mesmo tempo que se
faz o maior alarde das theorias.
Como exemplo disto diremos somente, que ainda a 22 de Fevereiro deste anno foi preciso, que o Ministro de Justiça mandasse
recoinmendar á Relação do Porto, que fizesse sentencear os indivíduos, que ali se acham prezos ha muitos annos; e notaremos
mais, que esta recommendaçaõ do Ministro de Justiça só veio
em conseqüência de uma ordem das Cortes, em data de 20 do
mesmo mez.
As emendas e longas discussoens, que se fizeram na sessaõ 313,
evidentemente naõ saõ matéria Constitucional, porém meramente de legislação particular; mas he assim que se gasta mal o
precioso tempo das Cortes.
Na Sessaõ 311,o Deputado Borges Caruejio se esforçou por
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dar ao Executivo um poder, que deixava a seu arbítrio a liberdade
des cidadãos.
Pelo qoe se passou na sessaõ de 1 de Marôo verá o Leitor,
que se a nomeação de Diplomáticos pelo Ministro dos Negócios
Estrangeiros foi aviltante á Naçaõ, e a escolha dos Governadores
do Brazil, pelo Ministro da Guerra, foi injuriosaao mesmo Brazil, as propostas para os Ministros de Justiça, pelo Conselho
de Estado, naõ causou menos sentimentos de indignação. Como
um dos Ministros de justiça despachados tinha servido no Brazil, coube ao Deputado Caldeira, na citada sessaõ, fazer a moçaõ a seu respeito; porém a indicação do Deputado Borges Carneiro, que publicamos a p.
, póem esta matéria em assas clareza, para que requeira de nós maiores explicaçoens.
Os últimos despachos de Ministros judiciaes excitou tal grito
em todo o Portugal, que o Diário do Governo (N.° 55) achou necessário sair a campo, com uma longa justificação do Conselho
de Estado, e muito maior dos Ministros d'Estado, que, segundo
o Diário, eram obrigados a conformar-se com as propostas do
Conselho.
Nos nunca suppozemos, que nenhum bem resultasse da instituição de tal Conselho nomeado pelas Cortes. A experiência
tem ja mostrado, e irá desenvolvendo melhor para o futuro, que
naõ nos snganamos 110 que entaõ dissemos.
Mas acontecendo este caso com o Corregedor despachado para
Lamego, tendo chegado de servir em Pernambuco, d'onde naõ
appTesentou residência, he um excellente commentario á justiça, que podem esperar os povos do Brazil, quando se quizerem
queixar ao Governo de Portugal, das oppressoens, que lhes fizerem seus Magistrados.
No Diário do Governo N.° 57, achamos um curioso artigo, que
com razaõ se nota como contradicçaõ do espirito humano. O
passado Governo, despotico como éra, permittio a traducçaõ do
Poema de Guerini, feita porT. Joaquim Gonzaga. Agora ; porque J. B. da Silva Leitaõ de Almeida Garrett traduzio seis versos do mesmo Guarino, n'um poema que intitulou " O Retrato
V O L . X X V I I I . N.° 167.
3 N
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de Venus," foi o Aulhor accusado ante o Jurado em Coimbra,
conforme a presente ley da liberdade da Imprensa. Esta anecdota he digna de conservar-se.
Apresentou-se o relatório de uma Commissaõ, sobre a accumulaçaõ de officios e pensoens, em unia só pessoa, negocio, que
se agita nas Cortes ha mais de um anno, e que nunca se tem
podido ultimar. A Commissaõ dividi o os indivíduos, que eslaõ
na posse desses accumulados officios em 4 classes.
L a Contém 48 empregados, que recebem por vencimeutos accumulados 37:445.000 reis, e 47:758.000 reis por diversos ordenados de varias repartiçoens.
2.a Contém 11 pessoas, que recebem pensoens do Thesouro
em somma de 28:000.000 de reis.
3.a Contém 11 pessoas, que tem officios incompatíveis entre
si, e accumulados, que se devem dividir por outros,
A pezar do longo tempo, que este objecto se acha perante as
Coites, ainda agora foi regeitado o parecer desta Commissaõ;
alegando-se como única razaõ, que éra odioso fallar em indivíduos ; porém, como o abuso de que se tracta, só se verifica a respeito desses indivíduos, claro está que as Cortes naõ intentam
remediar este mal.
Pediram.se também ao Ministro de Estado explicaçoens, sobre a preterição de três Desembargadores, na Relação do Riode-Janeiro, e nomeadamente daquelle a quem cabia por antigüidade ser Chanceller.
A resposta do Ministro, datada de 11 de Março, he mui notável ; porque estriba a sua justificação, no fundamento de que
El Rey pode escolher para os lugares quem quiner, sem attender
a antigüidades, comosuecedede muitas vezes com os Governadores das provincias.
He claro quea pergunta das Cortes naõ envolve alguma duvida, sobre a prerogativa Real, mas somente pede explicaçoens,
sobre o modo de usar dessa prerogativa no caso apontado, duvidando-se se a prerogativa fora ou naõ propriamente executada,
e pelo que he responsável o Ministro; e este contenta-se com
responder, que a escolha dos empregados he prerogativa do Po-
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der Executivo. Desta maneira se pôde entender, que o Ministro
ha de opinião, que Iodas as vezes, que as ordens, dadas em
nome d'Et Rey, forem sobre matéria, que pertençam ao Executivo, nada mais ha que averiguai. Bellos Ministros constitucionaes.
O Conselho de Estado também se justificou, em officio de 15
de Março, dirigido ás Cortes.de ter nomeado para Corregedor de
Laraego um Ministro, que tinha servido em Pernambuco, donde
naõ dera residência, e aonde o accusavam de vários crimes. Entre outras razoens, diz o Conselho de Estado, que a falta dessa
residência se compensava por dáiem ao tal Ministro um lugar de
menor graduação, do que em rigor lhe competia, e com o qual o
mesmo Ministro se contentava.
Veja-se como lá vam as cousas.
Na sessaõ de 27 de Março fez o deputado B. Carneiro uma moçaõ, sobre certas tomadias de contrabandos no Porto, em que
diz, pelas contas publicas, que essas tomadias desde 1809 até
1821 só produziram 35:784.000 reis, e que destes só recebeo a
Fazenda Nacional 315.216 reis, quando valeriam 100:000.000
de reis a fora os tresdobros ; e diz:—" Que tem feito o Governo i
0 mesmo que a respeito do contrabando do navio Albertina, representado com igual zelo pela Cominissaõ Fiscal do Porto. Que
ha essa Commissaõ, vejo eu: se ha Governo a respeito desses
iniportantissimos objectos he o que ainda esta por ver. Que se
condemne á confiscaçaõ universal e largos annos de galés, mesmo sem defeza nem processo, o pobre homem que he arguidode
fazer algum pequeníssimo contrabando de sabaõ, vemos todos os
dias : porém que se faça responder a Sebastião Corrêa de Sá,
Superintendente dos dictos contrabandos, pelas duas verbas a foi.
2 importantes em 1:332.932 reis, pela tomadia de fitas, & c N.°
13, avaliada em 9:708.780, e somente liquidada em 717.971 reis
e pelos mais exlravios e extorsuc-ns, que se lèin em cada pagina
da dieta conta, isso he o que naõ vemos. Os grandes prevaricadores vam com vento em popa. Uns pescadores, em cuja lancha se acharam 27 botijas de genebra, foram prezos e a lancha
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aprehendida: ao Superintendente nem se quer se pedem contas.
Oh fraqueza e vergonha de um Governo Constitucional.
O Deputado continuou .efeiindo muitos outros casos igualmente escandalosos, e impunes.
Observamos constantemente ordens do Rey para um de seus
Ministros passada por outro, isto prova falta de unidade no Ministério, e que elles ja mais se reúnem em Conselho de Gabinete,
o que éra essencial para a harmonia do Governo. No estado actual das eousas ha Ministros, mas naõ ha Ministério ; e por tanto naõ he de admirar que o Executivo proceda sem systema.
Daqui provém essa falta de cumprimento das leys. que faz o objecto das queixas de tanta gente, e da continuação de empregados conrompidos, e da falta de responsabilidade, que nota 0
Deputado Borges Carneiro.

Repartição dos Negócios

Estrangeiros.

Achamos na sessaõ de 25 de Fevereiro, que o Ministro dos
Negócios Estrangeiros pede uma interpretação ao artigo 12 da
ley chamada da liberdade da imprensa, para saber, se no mesmo
artigo se acham incluídos os authores, que infamarem os Governos e Príncipes das Naçoens Estrangeiras, vizinhas e alliadas.
Esta pergunta he uma das manhosas daquelle Ministro, porque
basta lêr o artigo, para se couhecer. que tal espécie naõ vem nelle comprehendida, e o Ministro, que conheceo essa falta (que
he mui ponderável) devia tella representado a El Rey, quando
este dêoa sua sancçaõ aquella ley, para que o representasse ás
Cortes; e se isso naõ éra conveniente, devia o Ministro pedir
francamente ás Cortes, que legislassem para esse caso ; o que
pertencia á repartição desse Ministro o representar; e quando
nem isso achasse conveniente, pedir a algum de seus amigos nas
Cortes, que fizesse uma proposição com esta tendência ; qualquer desses expedientes éra mais decoroso, do que representar o
papel de Donato, no convento dos frades, fazendo-se de novas,
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e perguntando se o seu caso éra incluído na ley ; o que toda a
gente sabe que o naõ he.

Cartas particulares de Gênova referem, que chegara ali o novo
Ministro, nomeado pelo Governo Portuguez, para residir juncto
a El Rey de Sardeuha, o qual recusou dar-lhe audiência ; ou
aceitar uma copia das Bazes da Constituição Portugueza ; em
conseqüência do que o dicto Ministro foi obrigado a sair immediatamente.
Claro está, que o pequeno Estado de Sardenha naõ daria tal
passocontra Portugal, se naõ tivessem insinuaçoens de maiores
Potências, o que bem se deixar ver, por terem os novos Ministros de Portugal recebido similhantes repulsas, em outras Cortes,
como ja temos aniiuuciado.
Está o Ministro dos Negócios Estrangeiros, em Portugal, ou
estaõ as Cortes ao facto, da tormenta, que essas repulsas pressaglam ?
Noentanto, o tom elevado com, que se fallou á Inglaterra, abateo
mais abaixo do nível; do que tinha indiscretamente subido acima
delle; e posto que o Ministro Portuguez em Londres naõ receba
demasiada conrespondencia do Secretario de Estado Inglez, com
tudo o Ministro da Inglaterra em Lisboa, obteve daquelle Governo as seguintes medidas :—

Circular ás Junctas Provinciaes do Brazil, sobre os direitos das Fazendas
lnglezas,
nas
alfândegas.
Tendo representado o Governo Britannico contra a practica,
introduzida em algumas das alfândegas do Brazil, de se exigir dos
despachantes das manufacturas lnglezas, além dos direitos estabelecidos nas Pautas actuaes, mais uma quantia addicional e arbitraria, par» segurança do augmento de direitos, que pelas novas e futuras Pautas possa acerescer, e reprovando El Rey um
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procedimento tam arbitrário, e opposto aos tractados, que felizmente existem entre as duas Naçoens ; manda pela Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda, que a Juncta Provisional
de Governo da provincia de
passe immediatamente as ordens necessárias a todas as alfândegas dos portos do seu districto, para que, naqaellas, em que se tiver adoptado similhante pracmente osimmediatamente abolida ; percebendo-se em todas unicatica, fique direitos, que constam das Pautas actuaes, e se acham
estipulados na forma dos tractados com aquella Potência. Palácio
de Queluz, em 8 de Março de 1822.—Jozé Ignacio da Costa.

Circular sobre as pautas das alfândegas no Brazil.
Sendo presente a El Rey a Nota (A) do Encarregado de Negócios de S, M. Britannica, nesta Corte, E. M. Ward, do 1." do
corrente, acompanhada da carta (B) do Cônsul Geral da mesma
Naçaõ, no Brazil, de 28 de Fevereiro próximo passado, sobre a
revisão das pautas naquelle Reyno, para a avaliação das manufacturas Britannicas, e a ordem do Soberano Congresso (D) a
este respeito, datada em 8 do corrente; manda S. M. pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, que ajuncta Provisória do Governo de
faça expedir immediatamente as ordens necessárias ao Juiz da Alfândega, e mais authoridades, a
quem possa competir, para sem perda de tempo se proceder á
reformadas dietas pautas, em conformidade do artigo 15 do tractado de Commercio, celebra do entre esta Coroa, e a de S. M. Britannica, remettendo o resultado pela mesma Secretaria, a fim de
de ser presente ao Soberano Congresso. Palácio de Queluz, em
11 de Março de 1822.—Jozé Ignacio da Costa.

Banco de

Lisboa.

O capitalistas do Banco aj une taram-se com effeito, no 1." de
Março, e tízéiam a sua eleição : paia Presidente, Joaquim da
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Costa Bandeira ; para Directores, Antônio Esteves da Costa,
Jozé Bento de Araújo. Joaõ Rufino Alves Bastos, Fernando Cardozo Maya, Manuel Gonçalves Ferreira, Jacinto Jozé Dias de
Carvalho, Pedro de Souza, Antônio Francisco Machado.
Nomeou a Assemblea dos Capitalistas a Commissaõ, para receber em separado a ulterior subscripçaõ para o Banco, e foram
eleitos para esta Commissaõ, Manuel Emigdio da Silva : Manuel Ribeiro Guimaraens; Joaõ Gomes da Costa; Jozé Diogo de
Bastos ; Joaõ Jozé Dias ; e Silverio Taibener.
O Presidente do Banco foi elevado por S. M. á dignidade de
Baraõ de Porto Côvo. Isto falia volumes contra o Banco; porque se o Presidente tira, ou espera tirar, tam pouco proveito
desta especulação mercantil, que os seus sacrifícios (como lhes
chama o decreto) carecem da estupenda remuneração de um titulo i que lucros ou que proveito podem esperar os Accionistas ?
Se até para ser Presidente do Banco he preciso tal peita, claro
fica o pouco interesse que pôde haver em ser Accionista desse
Banco; ecomo o Governo naõ pôde fazer Baroens a todos ; deste despacho se, vê que o mesmo Governo naõ olhando para o Banco como um estabelicimento mercantil proveitoso aos sócios,
naõ he possiuel que a naçaõ o encare em outro ponto de vista ; e
entaõ o Banco naõ pôde ser de utilidade, como alias seria.
Exaqui o decreto :—
"Attendendo á franqueza e patriotismo, com que Joaquim da
Costa Bandeira se tem prestado a todos os sacrifícios, e serviços
úteis á Causa Nacional ; e esperar delle a continuação dos seus
mesmos serviços, e patriotismo; querendo dar-lhe uma prova
da minha benevolência, e da contemplação, que me merece ; hey
por bem fazer-lhe mercê do titulo de Baraõ de Porto Côvo de
Bandeira, em verificação da segunda vida concedida a seu Thio,
Jacinto Fernandes Bandeira, primeiro Baraõ do dicto titulo; e
outro sim de uma Commenda honorária da Ordem de Christo.
Palácio de Queluz, em 26 de Fevereiro de 1822.
Com a Rubrica
F E L I P P E F E R R E I B A DE A R A Ú J O R CASTRO.

de S. M.
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Mas para se conhecer como estes estabelicimento do Banco *e
funda em bazes de arêa, basta ver, que ja na sessaõ de 11 de
Março receberam as Cortes um officio da Assemblea Geral do
Banco, em que expõem, que desejam se rovogue o artigo 4." do
decreto, por que se revogou em parle o outro decreto da creaçaõ
do Banco ; e que por esta revogação da revogação, se determine, que os accionistas, que entrarem depois do dia 20 de Fevereiro, naõ paguem os juros dos seis por cento, como nesse decreto de revogação se determinara. A razaõ desta petição he
clara; porque com tal estiibilho, naõ haveria mais quem quizesse ser accionista.

Banco do

Brazil

Na sessaõ das Cortes de 4 de Março poz o Deputado Lino Couttinho sobre a meza, um requirimento de uni agente do Banco do
Brazil, favor desse Banco, e instou o mesmo Deputado, que se
attendesse á indicação que fizera em Janeiro a este respeito. Ja
naõ se tractou de bagatella o Banco do Brazil : as cousas tomam
outra face; fallou-se a favor da indicação, e o Presidente convidou (diz o Diário do Governo) a Commissaõ de Fazenda do Ultramar, para dar o seu parecer sobre o assumpto. Bem se vê
que isto vem ja ao atar das feridas.
Mas que he de esperar, que façam as Cortes de Lisboa, a favor do Banco do Brazil; ainda suppondo que ja se despiram sinceramente do prejuízo, com que ao principio olharam para esse
Banco, e maudaram da opinião, que se mandou recommendar no
Portuguez, como todo o mundo tem visto ?
As Cortes tem lançado maõ do pao-brazil, e mais gêneros,
que por ley pertenciam a esse Banco, sem se revogar a ley, nem
se quer fallar em indemnizarão ao Banco ; e quando quizessem
fazer alguma iiideinnízaçaõ, ou pagar ao Banco do Brazil o que
o Estudo lhe tleve ^ donde haõ de vir os fundos ? Sabemos quo
os naõ lin, visto o deiic il do Erário, e quando o Ministro dos Negócios Esirangi iios lançou maõ «Io dinheiro dos negociantes do
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Brazil, que existia em Londres, para pagar aos Diplomáticos, e
remette os donos do dinheiro para serem cmbolçados pelo Thesouro do Rio-de-Janeiro, thesouro que esse mesmo Ministro sabe
que deixou exhausto.
Na sessaõ de 6 de Março se lèo o projecto de Decreto, offerecido pelo Deputado Ledo, para preverá ruína do Banco do
Brazil: mas ficou por entaõ addiado. Sobre negócios do Brazil, procraslinaçaõ he a ordem do dia.

REPUBLICA DL COLUMBIA.

O Congresso findou a sua sessaõ aos 13 de Outubro, tendo concluído a Constituição, que se aproxima muito á dos Estados-Unidos. O General Bolívar foi nomeado Presidente, e Santander
Vice-Presidante. Começaram a abolição da escravatura, declarando livres todos os filhos de escravos, que nascerem depois da
data da Constituição, e provêrain-se meios para a gradual alforria da geração presente : destruíram-se todos os vestígios de Inquisição, e a Constituição naõ contém restricçaõ alguma pelo
que pertence a Religião.
Quanto á liberdade da imprensa, decretaram, que todos podem
publicar seus pensamentos, ficando responsáveis pelo abuso deste privilegio. Desejando introduzir a instituição dos Jurados,
mas conhecendo a dificuldade de fazer efficaz esta sorte de processos desconhecidos no paiz, ordenaram, que os Juizes applicassem este modo, em todos os casos, que lhes parecessem convenientes. Passaram também um decreto para se estabelecerem
escholas de ensino mutuo em todas as parrochias da Republica,
para o que estabeleceram fundos.
O Enviado de Columbia em Paris, M. Zea, apresentou aos 8
de Abril uma nota ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da
VOL. XXVlll. N*. 167.
3»

468

Miscellanea.

França, e aos Embaixadores das outras Potências, ali residentes»
em que pede o reconhecimento da Republica de Columbia.
Esta nota, que he demasiado extensa para a copiarmos, contém as seguintes proposiçoens :—
1. Que o Governo de Columbia reconhece todos os Governos
existentes, qualquer que seja a sua origem e forma.
2. Que naõ communicará com os Governos, que naõ reconhecerem o Governo de Columbia.
3. Que todo o commercio, accesso, morada, nos portos e território de Columbia, ficam abertos, e se assegura plena liberdade,
segurança, tolerância, e reciprocidade, a todas as naçoens, cujos
Governos reconhecerem o de Columbia.
4. Que estes mesmos territórios saõ, e seraõ fechados a todos
os subditos daquelles Estados, que naõ reconhecerem o de Columbia.
5. Que se estabelecerá um prazo de tempo, para a admissão
nos portos e território de Columbia, proporcionado á demora,
que experimentar o proposto recouhecimento.
6. Que se tomarão medidas pelo Governo de Columbia, para
prohibir toda a mercadoria de paizes, cujos Governos recusarem
ou demorarem este reconhecimento.
Quito declarou a sua independência, e as tropas da Republica
de Columbta apodeiáram-se de Coro, O Governo Columbiano,
dando a guerra por acabada, decretou, que se pagassem aos officiaes estrangeiros todos os seus soldos atrazados: muitos desses
officiaes se tem estabelecido em Caracas, e comprado terras, ou
posto em cultura as que lhe deram.

ESTADOS-UNIDOS.

Publicamos, a p. 327, a mensagem do Presidente ao Congresso, pela qual recommenda o reconhecimento dos novos Governos
na America Hespanhola. Naõ ha duvida, que se fará o que apon-
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ta o Presidente; mas he notável que isto succede, quando a Hespanha se formaliza com Portugal pelo mesmo objecto. Quanto aos Estados-Unidos, havendo ja obtido da Hespanha as Floridas, que éra o negocio porque tinham esperado, seguiram agora seu caminho quanto aos novos Governos da America Meredional, semi he importar com o que dirá o Governo Hespanhol.- por
que esteja se vê, que nada pode fazer, nem na sugeiçaõ de suas
ex-colonias, nem no procedimento dos Estados-Unidos.
O Committé, aqueni foi referida a mensagem do Presidente,
fez o seu relatório aos 19 de Março. Depois de uma longa e
elaborada exposição, em que considera a questão pela justiça e
direito, pela política, e pelo expediente, conclue recommendando
as seguintes resoluçoens :—
1 . a Resolvido ; que a Casa dos Representantes concorre na
opinião, expressada pelo Presidente, na sua mensagem de 8 de
Março, 1822 ; que as provincias Americanas da Hespanha, que
tem declarado sua independência e estaõ no gozo delia, devem
ser reconhecidas pelos Estados-Unidos, como Naçaõ independente.
2.» Resolvido; que o Committé dos meios e modos seja encarregado de minutar e apresentar um projecto de ley, apropriando uma somma, que naõ exceda 100.000 dollars, para habilitar
o Presidente dos Estados-Unidos a dar o devido effeito a esse reconhecimento.

HESPANHA.

Os distúrbios, em Hespanha, estaõ bem longe de se acharem
completamente accommodados, tendo havido agora novas commoçoens populares em Pamplona.
As Cortes na sessaõ de 23 de Março receberam o relatório da
Commissaõ encarregada de examinar o negocio dos distúrbios em
Valença, e da representação do Aynntamiento daquella Cidade
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pelo qual se vê que as tropas fizeram fogo sem necessidade, contra os indefezos habitantes, e recommenda aComniissaõ, que se
adoptem promptas medidas, para evitara repetição de taes males,
chamando a uma conferência os Ministros de Estado, os quaes se
recusaram a isso, e em conseqüência se propoz uma série de
dirTeientes medidas, como a organização da milícia nacional, a
exclusão de estrangeiros dos commandos ,- pôr em vio-or a responsabilidade dos empregados publicoss &c.
Sobre este relatório houve mui vivo debate nas Cortes, e como
se tentasse adiar a questão, disse o Presidente, que a pátria estava em perigo iminente, o por isso éra imprópria toda a demora.
O Secretario de Graça e J u s t i ç a , que estava presente, explicou
o estado do negocio, attribuindo a culpa aos exaltados, a que o
Presidente replicou com bastante calor. No dia seguinte continuou a mesma discussão quando se adoptáram algumas das medidas recommendadas pela Commissaõ ; e aos 25 de Março, em
uma sessaõ extraordinária, se adoptou uma representação, que
se devia fazer a El R e y .
Discutio-se o estado de finanças, e o desfalque, que nellas ha ;
mas neste tam interessante ponto, nada se arranjou definitivamente.
Publicamos a p. 381 o extracto do Memorial apresentado ás
Cortes pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, no que respeita
a Portugal ; e consta principalmente da queixa contra o procedimento do Gabinete P o r t u g u e z , que antes de sair El Rey do Rio
de-Janeiro, ofTereceo reconhecer os novos Governos das ex-colonias Hespanholas.
Aqui temos uma das grandes desvantagens de ser o Brazil
governado por um Ministério em Lisboa. Portugal mal pôde na
E u r o p a contender com a H e s p a n h a : o negocio de que se tracta
só respeita o Brazil, que está summamente interessado no território de Monte-Vedio. Assim he preciso, que o Brazil naõ sacrifique seus interesses, só porque se acha ligado e submisso ao
Minuteiio de 1 .isbo:*, que naõ pôde defender seus direitos na
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Europa. Se O Brazil tivesse seu Gabinetedisti neto, naõ haveria
esta concussaõ de interesses oppostos e dificuldades mutuas.

RÚSSIA.

Uma gazeta Alemaâ refere, que a Companhia Americana da
Rússia, cujos privilégios foram recentemente confirmados pelo
Imperador Alexandre, se acha no estado mais florescente. Fora
esta companhia estabelecida pelo Imperador Paulo em 1797, etem
extensas feitorias em Irktuck, Yakutsk, Ochotsk e Moscow, além
de seus agentes em Kasan, Tomsk, e Kamschatka. Esta companhia tem também formado estabelicimentos no costa de Noroeste da America, nas ilhas de Baranow, em Kudjakun, e nas
novas colônias Russianas deKoss, na bahia deRomanzofT. Antes da existência desta Companhia só havia algum commercio
de casas particulares, que negociavam para as ilhas Aleutian e
Kurile, naõ mais de 44. No decurso de 54 annos, desde 1743,
até 1727 exportaram peles na somma de 6:244.000 rublos. Mas
a Companhia, desde o seu estabelicimento em 1797 ate 1818,
que só comprehende 21 annos, exportou para as mesmas ilhas,
peleteria na somma de mais de 15:000.000 de rublos, e tem pago á estação de Kiachta na fronteira da China. A Companhia
se formou por acçoens de 500 rublos cada uma, 8.000 rublos
dos quaes foram logo subscriptos, porém agora vale cada acçaõ
mais de 600 rublos. Esta Companhia estabeleceo ha pouco uin
excellente porto, chamado Nova-A rchangel, na costa de Noroeste da America, e tem ali convertido ao Christianismo mais de
10.000 selvagens das regioens polares. A Companhia tem ouro sim destinado 57.000 rublos, para edificar um hospital na
ilhadeSitka.
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C a r t a ao Redactor,

sobre o comportamento
respeito do Bvazil.

das Cortes a

Rio-de-Janeiro, 22 de Janeiro 1822.
Senhor Redactor!
Tractando-se de refazer o nosso Pacto Social por uma maneira
tal, que melhor se adaptasse ás luzes do século, e conciliasse,
quanto possivel fosse, os direitos e os interesses dos habitantes
das differentes partes da Monarchia Portugueza, esperávamos
nos. que entre os habitantes deste Reyno do Brazil, e os do de
Portugal haveria uma leal e generosa cooperação em tam importante trabalho, e que as Cortes installadas em Lisboa teriam por
este Reyno aquella consideração, que lhe he devida por sua população e riqueza.
O procedimento das Cortes, porém, começou desde logo a desvanecer tam lisongtira esperança. Achamos irregular e indecorosa a medida, que as mesmas Cortes haviam tomado, de fazerem
jurar uma Constituição, que ainda naõ eslava feita. Levamos
muito a mal, que as mesmas Cortes, crendo-se com direito de se
oppórem ao empréstimo que o Governo queria diligenciar, para
occurrer ás precisoens deste Reyno, naõ se julgassem obrigadas
a providenciar sobre outro qualquer meio de prover-se a tam urgentes precisi ens deste Estado. Soubemos com vivo pezar, que
as dietas Cortes, ou antes a facçaõ, que nellas brotou, composta
dos obscuios indivíduos, quearrogáram a si o titulo de regeneradores, haviiun usurpado o exercicio do poder executivo, e deprimiam a aiilhuridadi' Real, na Pessoa do Sr. D. Joaõ VI., de
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quem appreciamos as virtudes. Finalmente estranhávamos, que
se adiantasse o trabalho da desejada Consiituiçaõ, e se tomassem
medidas relativas a este Reyno, sem que elle pela maioridade de
seus representantes tomasee parte no referido trabalho. E a pezar de tudo isto, pretendíamos guardar no fundo de nossos coraçoens o nosso sentimento, e naõ manifestallo.
Esta moderação foi, infelizmente, de curta duração , porque
as Cortes de Lisboa, indo de provocação em provocação, e alardeando uma arrogância, que offende todas as leys da decência,
conseguiram o fim de exhaurirem o nosso soffrimento, e de fazerem romper a nossa indignação.
Os dous affrontosos decretos, pelos quaes as mesmas Cortes
determinaram assim o regresso de Sua Alteza Real, e de Sua Augusta Familiu, para a Europa (aonde os aguarda um desterro simulado) como a instituição de novos Governos Provinciaes neste Reyno, nos fizeram conhecer abertamente, que as Cortes de
Lisboa, ou a facçaõ, que surgio entre ellas, tinha o pérfido desígnio de degradar este Reyno da sua preemiminencia, restaurando o abolido systema colonial, e de isolar as suas provincias, para facilitar a submissão dellas por meio da força armada que as
dietas Cortes naõ discontinuávain de mandar, sob diversos pretextos, para as cidades marítimas do Brazil.
Esinda que estas duas resoluçoens das Cortes bastassem por
si somente, para exarcebárem o nosso recentimenlo, julgaram,
todavia, deverem acerescentar uma circumstancia aggruvante,
dizendo ellas, em termos mui expressos no preâmbulo do primeiro dos citados decretos " que éra indecoroso a Sua Alteza Real
o governar este Reyno."
A leitura destes dous diplomas cansou-nos a mais dolorosa
impressão, e entaõ, conhecendo nós quanto devemos a nós mesmos e á nossa posteridade (a quem queremos transmittir honra e
naõ huniiliaçaõ, e naõ desejando desviar-nos jamais dos meios
legaes e decorosos, resolvemos romper o nosso silencio, e levar á
presença do Sereníssimo Regente, pelo orgaõ competente da Câmara desta Capital, as nossas queixas e os nossos votos, na bem
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fundada esperança de que um P r i n c i p e tam magnimmo

nao se

d e d i g n a r i a d e escutallos.
Tomando esta resolução, estávamos bem certos de fazermos
um acto legal ; porque o direito de representação he um direito
imprescriptivel de todos os povos civilizados, e naõ podíamos
melhor exercèllo, do que pelo intermédio de uma authoridadee
constituída tam conspicua, como lie o Senado desta Capital. Porém naõ o entenderam assim os agentes da facçaõ regeneradora
existente em Portugal, os quaes abusando da cega obediência das
tropas do seu commando, tomaram as armas, e se puzéram em
uma attitude hostil, occupando uma eminência, donde ameaçavam esta cidade, e o Palácio de S. A . R .
Estando iminente a aggressaõ, éra forçoso obstar-lhe ; e as
tropas de linha e de milícias desta Capital se comportaram também nesta flagrante conjunctura, que adquiriram direitos ao nosso reconhecimento, e forçaram os aggressores a capitularem, e
a se submetterem á condição de serem

conservados em assedio

no lugar chamado Praia-Grande, até o momento de se embarcarem para Portugal.
T r a c t a - s e c o m a maior actividade desta reexpediçaõ ; e este
Governo, e os de Minas-Geraes e S. Paulo se dirigirem

oficial-

mente ás Cortes, para lhe declararem fo. malmente o seguinte.
1.° Que os habitantes destas provincias em geral, e os desta
Capital em particular, exigem reparação das injurias, que as mencionadas Cortes, por si e pelos seus agentes lhes tem feito, attentando contra seus direitos, e pondo em perigo a publica tranquillidade.
2.° Que exigimos, que seja solemnemente cassado o injurioso
decreto, pelo qual se determinou o regresso de S. A . R. para
Portugal.
3.°Que a dignidade e os interesses deste Reyno reclamam imperiosamente uma representação nacional, seperada da de Portugal, e uma administração publica naõ subordinada ao Ministério de Lisboa.
4." Finalmente, que estes saõ os votos de todos os habitantes
do Reyno do Brazil ; porque, desde o Amazonas até o Prata,
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naõ ha senaõ uma mesma família com direitos iguaes, sentimentos unanimes e interesses idênticos.
Se as Cortes de Lisboa se limitarem á simples annulaçaõ do dereto, por que S. A. II. foi chamado para Portugal, lhes faremos
saber, que tractamos, naõ de obtermos dellas uma concessão graciosa, ou uma simples reforma de termo, porém sim de fixarmos
a nossa futura sorte, pela maneira que melhor se compadece com
a nossa honra, e nossos interesses, e que insistimos, por isso,
na aceitação complexa de nossas reclamaçoens.
Se, pelo contrario, as referidas Cortes levarem a sua hallucinaçaõ ao ponto de repetirem o chamamento de S. A. R., lhes
diremos, que pois ellas haõ proclamado, que a soberania reside no
povo, que a nossa vontade he tam soberana, corno a dos habitantes
de Portugal, que ellas representam, e que, exercitando o nosso
direito de soberania, estamos no firme e unanime propósito de
guardarmos o Magnânimo Principe, que a Providencia nos deparou, e a Augusta filha dos Césares, que nos fez a honra, que
muito prezamos, de vir viver entre nós. A's Cortes diremos isto
e nada mais.
Ao mesmo tempo levaremos á presença d'El Rey os nossos
votos, cheios da mais illimitada confiança, nos generosos sentimentos de seu bem fazejo coração; porque sabemos, que nenhum
sacrifício lhe ha de ser penoso, quando elle for reclamado pelo bem
deste povo, que o ama, e pelo próprio interesse da Sua Augusta
Família.
Tal he, Senhor Redactor, a exposição fiel dos recentes acontecimentos, desta Capital, e dos votos de seus habitantes. Sirva-se V. m. de fazêlla appaiecer no seuestimavel Periódico, pala que os nossos irmaõs, habitantes de Portugal, sejam plenamente informados, e possam bem apreciar a nossa justiça, e os
repetidos attentados commettidos pelos seus Representantes
Sou, &c»
CARAMURU,
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CORREIO BRAZILIENSE
DE

MAIO

1822.

Na quarta parte nova os campos ãra ;
E se mais mundo houvera lá chegara.
CAMOENS, c. v n . e
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REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES.

Decreto de S. A. R.o Principe Regente do Brazil, para
a convocação de Procuradores dos Povos na Capital.
Tendo eu annuido aos repetidos votos e desejos dos
leaes habitantes desta Corte, edas provinciasde S. Paulo,
e Minas Geraes, que me requerêram houvesse eu de conservar a Regência deste Reyno, que meu Augusto Pay
me havia conferido, até que pela Constituição da Monarchia se lhe desse uma final organização, sabia, justa
e adequada aos seus inalienáveis direitos, decoro e futura
felicidade: porquanto, de outro modo, este rico e vasto
Revno dn Rra^il fí/^ri;» pvnnstn ans males da anarchia
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e da guerra civil; e desejando eu para utilidade geral do
Reyno U n i d o , e particular do bom povo do Brazil, ir
d' antemão dispondo e arreigando o systema constitucional, que elle merece, e eu jurei dar-lhe, formando desde ja
um centro de meios e de fins, com que melhor se sustente e defenda a integridade e liberdade deste fertilissimo e grandioso paiz, e se promova a sua futura felicidade. Hei por bem mandar convocar u m Conselho de
Procuradores geraes das Províncias do Brazil, que as representem interinamente, nomeando aquellas, que tem
até quatro Deputados em Cortes, um : as que tem de
quatro até oito, d o u s ; e as outras, daqui para cima, três:
os quaes Procuradores geraes poderão ser removidos dos
seus cargos, pelas suas respectivas províncias, no caso
de naõ desempenharem devidamente as suas obrigaçoens,
se assim o requererem os dous terços das suas Câmaras,
em vereaçaõ geral e extraordinária, procedendo-se ã nomeação de outros em seu lugar.
Estes Procuradores seraõ nomeados pelos Eleitores de
Parrochia, junetos nas cabeças de comarca, cujas eleiçoens seraõ apuradas pela Câmara da Capital da Provincia, saindo eleitos a final os que tiverem maior numero de votos entre os nomeados, e em caso de empate
decidirá a sorte ; procedendo-se em todas estas nomeaçoens e apuraçoens, na conformidade das instrucçoens,
que mandou executar meu A u g u s t o Pay, pelo Decreto
de 7 de Março de 18-21, na parte em que for applicavel, e
naõ se achar revogada pelo presente Decreto.
Seraõ as attribuiçoens deste C o n s e l h o : I o Aconselhar-me, todas as vezes, que por m i m lhe for mandado,
em todos os negócios mais importantes e ditficeis: 2 o Examinar os grandes projectos de reforma, que se deverão
fazer na administração geral e particular do Estado,
que forem c o m m u n i c a d o s : 3.° Propôr-me as medidas
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e planos, que lhe parecerem mais urgentes e vantajosos
ao bem do Reyno Unido, e à prosperidade do Brazil .4o. Advogar e zelar cada um dos seus Membros, pela utilidade de sua provincia respectiva.
Este Conselho se reunirá em uma salla do meu Paço,
todas as vezes, que eu o mandar convocar; e, além disto,
todas as outras mais, que parecer ao mesmo Conselho
necessário de se reunir, se assim o exigir a urgência dos
negócios públicos, para o que me dará parte pelo Ministro
e Secretario de Estado dos Negócios do Reyno.
Este Conselho será por mim presidido, e ás suas sessoens assistirão os meus Ministros e Secretários de Estado, que teraõ nellas assento e voto. Para o bom regimen e expediente dos negócios, nomeará o Conselho,
por pluridade de voto9, ura Vice-Pre9idente mensal d e n tre os seus Membros, que poderá ser reeleito de novo, se
assim lhe parecer conveniente; e nomeará de fora um Secretario, sem voto, que fará o protocolo das sessoens, e
redigirá e escreverá os projectos approvados, e as decisoens, que se tomarem em Conselho.
Logo que estiverem reunidos os procuradores de três
provincias, entrará o Conselho no exercio das suas funcçoens.
Para honrar, como devo, tam úteis cidadãos, hei por
bem conceder-lhe so tractamento de Excellencia, em quanto exercerem os seus importantes empregos ; e mando
outro sim, que, nas funcçoens publicas, preceda o Conselho a todas as outras Corporaçoens do Estado, e gozem
os seus membros de todas as preeminencias de que gozavam até aqui os Conselheiros de Estado, no Reyno de
Portugal.
Jozé Bonifácio de Andrade e Silva, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Reyno e Estrangeiros,
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o tenha assim entendido e faça executar, com os despachos necessários.
Paço em 10 de Fevereiro de 1822.
Com a Rubrica de S. A. R. o Príncipe Regente.
Jozé Bonifácio de Andrade e Silva.

Officios do General e Chefes da Divisão Auxiliadora
destacada no Riu-de-Janeiro, ao Ministro da Guerra
em Lisboa.
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor. O General e
os Chefes da DivisaõAuxiliadora, descatada nesta Corte,
tem o sentimento de pôr ao conhecimento de Vossa Excellencia os successos occurridos no dia 12 do corrente
nesta cidade.
Desde a partida de S. M. k antiga Sede do Reyno, formou-se logo um partido forte, para desmembrar esta
parte do Brazil da Monarchia Portugueza : intençoensde
oppressaõao Augusto Congresso Nacional seattribuiam
cuidadosamente, excitando deste modo o descontentamento geral, até que se chegasse a formar um ponto de
apoio, capaz de realizar a separação intentada. Esta
tendência se manifestou decididamente à chegada do decreto das Cortes, para o regresso de S. A. R. e entaõ
se desenvolveram todos os meios de discórdia, por via da
imprensa: os apóstolos da divisão espalharam por toda
a parte esta doutrina, que tomou tal vigor, que obrigou
a Câmara a dirigir a S. A. R. um requirimento precursor da independência intentada, para que ficasse aqui:
S. A. annuio, significando, que ficaria até dar parte às
Cortes, e a seu Augusto Pay, nosso amado Rey : esta
resposta naõ parecêo sufficiente aos interesses, e pediose se declarasse por um edictal a absoluta resolução de
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ficar. (Documento N.° 1) O General e os Chefes da Divisão conheciam o fim a que se dirigia esta resolução, e
conhecendo os passos dos corifeos innovadores, estavam
informados dos meios, que se empregavam, para conseguir os seus projectos, e do que daraõ parte a Vossa
Excellencia e ás Cortes Geraes, na primeira occasiaõ.
Estas circumstancias reunidas convenceram o General,
que a sua pessoa éra inútil ao serviço, como General das
Armas desta Provincia, e pedio a S. A. R. o desonerasse
deste emprego: os resultados de sua demissão constam
do manifesto, que fez á Cidade (Documento N.° 2.); e
neste breve bosquejo verá Vossa Excellencia a necessidade, que houve, de retirar a Divisão, a fim de salvar o
povo dos horrores da guerra civil, para a qual a Divisão
foi induzida, e provocada por todos os meios possíveis.
A supplica dirigida a S. A. R. para a passagem da Divisão para a Praia-Grande, e a ordem do Ministro da
Guerra para a sua execução, mostram-nas os documentos 3 e 4. Depois que se aquartelou a Divisão nesta
parte opposta á Cidade, aonde se tem guardado a melhor ordem e disciplina, tem tido o sentimento de ver-se
atacada de um modo inesperado, escandaloso e subversivo à ordem militar presente e futura.
O Suplemento á Gazeta do Rio-de-Janeiro (Documento N.» 5.) dará uma idéa justa do animo, com que se faz
esta operação, para cuja exempçaõ se tem empregado
todos os meios possíveis de seducçaõ, admittindo-se até
requirimentos por terceira pessoa, e enganando o publico
com relaçoens falsas, pois que muitos soldados dos apontados nellas tem regressado para as suas companhias, entregando as baixas, que tinham recebido (Documento
"" 6.) e tenho a satisfacçaõ de segurar a Vossa Excellencia, que até agora a maior parte fica firme, e unida ás
suas bandeiras, e por este motivo temos levado a S. A. R.
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a representação inclusa.
(Documento N° 7 j A alta
penetração da Vossa Excellencia conhecerá a irregularidade destes procedimentos. E he evidente, que só um
conceito equivoco e malicioso das virtudes militares, he
que pôde haver suggerido a idea de desorganizar e desmembrar um corpo, que he a columna do Estado, e defensor dos direitos da Naçaõ e da Coroa. Por esta razaõ
temos a honra de communicar a Vossa Excellencia, para
que leve ao conhecimento de S. M., e ás Cortes Geraes,
o amor mais decidido á sua Real Pessoa, assegurandolhe, que, qualquer que seja o character dos inimigos desta
Divisão, esta se conservará sempre nos seus justos limites, respeitando o direito dos povos, vigiando na sua
tranquillidade interior, ao mesmo tempo, que pugnará
sempre pela incolumidade e indivisibilidade da Naçaõ.
Naõ podem os chefes deixar de levar ao conhecimento
de Vossa Excellencia, que somos todos perseguidos, e
que ha um empenho em fazer-nos apparecer como inimigos do Brazil, que faz continuar em agitaçoens a este
innocente povo, dobrando guardas, augmentando as forças das fortalezas, arrancando de suas casas e loges aos
mestres e ofiiciaes de ofTicios, para conservállos sobre as
armas, com notável prejuízo de suas interiores economias, como se esta Divisão fosse aggressòra do povo; este
empenho temerário tem chegado até a animar a canalha,
para que insultem os soldados, que saõ enviados â Cidade, pelo que se fez necessário dirigira Sua Excellencia
o Ministro da Guerra o (Documento N.° 8) como também sobre a alteração das Raçoens. (DocumentoN.° 9-)
Deus guarde a Vossa Excellencia. Quartel da PraiaGrande, 18 de Janeiro de 1822.
Jorge de Avellez Zuzarte de Souza Tavares.
Francisco Joaquim Carretti. Brigadeiro.
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Antônio Jozé Soares Borges e Vaconcellos. Coronel.
Jozé Maria da Costa. Ten. Coronel.
Jozé da Silva Rig. Ten. Coronel.
Antônio Valcriano de Souza Castro. 2o Ten. Commandante.
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Ministro
de Estado dos Negócios da Guerra.

Termo de Vereaçaõ do dia 9 de Janeiro de 1822.
Aos 9 de Janeiro de 1822, nesta cidade de S. Sebastião
do Rio-de-Janeiro, e Paços do Concelho, aonde se achavam
reunidos em acto de vereaçaõ, na forma do seu regimento, o Juiz de Fora, Presidente, Vereadores e Procurador
do Senado da Câmara, abaixo assignados, por parte do
povo, desta Cidade foram apresentadas ao mesmo Senado
varias representaçoens, que todas se dirigem a requerer,
que este leve á consideração de S. A. R.,que deseja que
suspenda a sua saída para Portugal; por assim o exio-ir a
salvação da Pátria, que está ameaçada do iminente perigo da divizaõ, pelos partidos, que se temem, de uma independência absoluta, até que o Soberano Congresso possa ser informado destas novas circumstancias, e á vista
dellas acuda a este Reyno com um remédio prompto, que
seja capaz de salvar a Pátria, como tudo melhor consta
das mesmas representaçoens, estando presentes os homens
bons desta Cidade, que tem andado na governança delia,
para este acto convocados, por todos foi unanimemente
accordado, que ellas continham a vontade dominante de
todo o povo, e que urgia, que fossem immediatamente
apresentadas a S. A. R. Para este fim saio immediatamente o Procurador do Senado da Câmara, encarregado
de annunciar ao mesmo Senhor esta deliberação, e de lhe
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pedir uma audiência para o sobredicto effeito; e voltando com a resposta, de que S. A. R. tinha designado a hora
do meio dia, para receber o Senado da Câmara no Paço
desta Cidade, para ali saio o mesmo Senado ás 11 horas
do dia, e sendo apresentadas a S. A. R. as sobredictas
representaçoens, pela vòz do Presidente do Senado da Câmara, que lhe dirigio a falia; depois delle o Coronel do
Estado Maior ás ordens do Governo do Rio-Grande, Manuel Carneiro da Silva e Fontoura, que tinha pedido liei
çaao Senado da Camaia para se unir a elle, dirigio a falia
ao mesmo Senhor, protestando-lhe, que os sentimentosda
provincia do Rio-Grande de S. Pedro do Sul eram absolutamente conformes aos desta provincia. E no mesmo
acto Joaõ Pedro Carvalho de Moraes apresentou a S. A.
R. uma Carta das Câmaras de Sancto Antônio de Sá, e
Magé, contendo iguaes sentimentos. E S. A. R. dignou-se responder com as expressoens seguintes : "Como
he parabém de todos, e felicidade geral da Naçaõ, estou
prompto: diga ao povo, que fico." E logo, chegando
S. A. R. ás varandas do Paço, disse ao povo: "Agorasó
tenho a recommendar-vos uniaõ e tranquillidade." Foi a
resposta de S. A. R. seguida de vivas da maior satisfacçaõ,
levantados das janellas do Paço, pelo Presidente do Senado da Câmara, e repetidos pelo immeuso povo, que estava reunido no largo do mesmo Paço, pela ordem seguinte: "Viva a Constituição: Vivam as Cortes : Viva El
Rey Constitucional : Viva o Principe Constitucional: Viva a uniaõ de Portugal com o Brazil." Findo este acto,
se recolheo o Senado da Câmara aos Paços do Concelho,
com os cidadãos e os Mesteres do Povo, que acompanharam, e o sobredicto Coronel, pela provincia do Rio-Grande do Sul. E de tudo para constar se mandou lavrar este termo, que todos sobre dictos assignâram, comigo Jozé
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Martins Rocha, Escrivão do Senado da Câmara, que a
escrevi.
(Seguiam-se as assignaturas.)

Falia do Juiz de Fbra, Jozé Clemente Pereira,
Presidente da Câmara, a S. A. R.

como

Senhor!—A saída de V. A. R. dos Estados do Brazil,
será o decreto fatal, que sancciône a independência deste
Reyno. Exige portanto a salvação da Pátria, que V. A
R. suspenda a sua ida, até nova determinação do Soberano Congresso.
Tal he, Senhor, a importante verdade, que o Senado
da Câmara desta Cidade, impellido pela vontade do povo,
que representa, tem a honra de vir apresentar á muito alta consideração de V. A. R. Cumpre demonstralla.
O Brazil, que em 1808 vio nos vastos horizontes do
Novo Mundo a primeira aurora da sua liberdade: o Brazil,
que em 1815 obteve a carta de sua emancipação política,
preciosa dádiva de um Rey benigno: o Brazil finalmente,
que em 1821, unido á Mãy Pátria, filho tam valente como
fiel, quebrou com ella os ferrros do proscripto despotismo,
recorda sempre com horror os dias da sua escravidão recernpassada; teme perdera liberdade mal segura, que tem
principiado a gostar; e receia que um futuro envenenado o precipite no estado antigo de suas desgraças.
He filho daquella recordação odiosa, daquelle temor e
deste receio, o veneno, que a opinião publica a lança, na
carta de ley do 1.° de Outubro de 1821 ; porque se lhe
antojou, que o novo systema de Governo de Junctas Provisórias, com Generaes das Armas independentes dellas,
VOL. XXVIII. N.° 168.
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sugeitos ao Governo do Reyno, a este só responsáveis e
ás Cortes, tende a dividir o Brazil, e a desarmallo, para o
reduzir ao antigo estado de colônia, que só vis escravos
podem tolerar, e nunca um povo livre, que, se pugna pelo ser, nenhuma força existe capaz de o supplantar.
He filho das mesmas causas o veneno, que a opinião publica derramou, sobre a carta de ley do mesmo dia, mez e
anno, que decretou a salda de V. A. R.: porque entendeo
que este decreto tem por vistas roubar ao Brazil o centro
da sua unidade política, única garantia da sua liberdade,
e ventura.
He filho das mesmas causas o dissabor e descontentamento, com que este povo constitucional e fiel ouvio
a moçaõ da extincçaõ dos tribunaes deste Reyno;
porque desconfiou, que Portugal aspira a reedificar o
império da sua superioridade antiga, impondo-lhe a
dura ley da dependência, e arrogando-se todas as prerogativas de mãy, como se durasse ainda o tempo da sua
curatella extincta; sem se lembrar que este filho, emanipado ja, naõ pôde ser privado com justiça da posse de
direitos e prerogativas, que por legitima partilha lhe pertencem.
He filho da mesma cau9a o reparo e susto, com que o
desconfiado Brazileiro vio, que no Soberano Congresso
se principiaram a determinar negócios do Brazil, sem que
estivessem reunidos todos os seus Deputados, contra a
declaração solemne do mesmo Soberano Congresso, tantas
vezes ouvida com exaltado applauso do povo Brazileiro;
porque julgou acabada de uma vez a consideração até entaõ politicamente usada, com esta importante parte da
Monarchia.
Tal he, Senhor, o grito da opinião publica nesta província. Corramos as vistas ligeiramente sobre as outras,
e que se pôde esperar da sua conducta ?
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Pernambuco, guardando as matérias primas da independência, que proclamou um dia, malograda por immatura, mas naõ extincta, quem duvida que a levantará de
novo, se um centro próximo de uniaõ política a naõ prender?
Minas principiou por attribuir-se um poder deliberativo, que tem por fim examinar os decretos das Cortes Soberanas, e negar obediência aquelles que julgar oppostos
a seus interesses : ja deo accessos militares; tractade alterar a ley dos dízimos ; tem entrado, segundo dizem,
no projecto de cunhar moeda. <J E que mais faria uma
provincia, que se tivesse proclamado independente?
S. Paulo sobejamente manifestou os sentimentos livres
que possue, nas políticas instituiçoens, que dictou aos seus
illustres Deputados. Ella ahi corre a expressallos mais
positivamente peia vóz de uma Deputaçaõ, que se apressa em apresentrr a V. A. R. uma representação igual á
deste povo.
O Rio-Grande de S. Pedro do Sul vai significar a V.
A. R., que vive possuído de sentimentos idênticos, pelo protesto desse honrado cidadão, que vedes incorporado
à nós.
Ah, Senhor, e será possivel, que estas verdades, sendo tam publicas, estejam fora do conhecimento de V. A
R ? ,;Será possivel, que V. A. R. ignore, que um parti.
do republicano, mais ou menos forte, existe semeado
aqui e ali, em muitas das provincias do Brazil, por naõ
dizerem todas ellas? Accaso os cabeças, que intervieram na explosão de 1817 espiráramja? E se existem
e
saõ espíritos fortes e poderosos ^como secrè, que
tenham mudado de opinião? Qual outra lhes parecerá mais bem fundada do que a sua ? ,J E naõ diz uma
ma
publica, ao parecer segura, que nesta Cidade mesma
ur
n ramo desse partido reverdescêo com a esperança da
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saída de V. A. R.; que fez tentativas para crescer e ganhar forças, e que só desanimou avista da opinião dominante, de que V. A. R. se deve nemoraraqui, para sustentar a uniaõ da Pátria?
<;Naõ he notório e constante, que vasos de guerra estrangeiros visitam, em numero, que faz notável, todos os
portos do Brazil? E naõ se diz, que grande parte destes
pertence a uma naçaõ livre, que protege aquelle partido,
e que outros saõ observadores vigilantes de naçoens emprehendedoras ?
<; Naõ foi finalmente, quando preparavam a sua Constituição política, que a Polônia se vio talada pelas armas
dos emulosda sua futura gloria, e a Hespanha por falta de
Política perdeo a riqueza das suas Américas?
E se de tudo he resultado certo, que a pátria esta em
perigo i qual será o remédio também achado, queasalve?
A opinião publica, esta raynha do mundo poderosa, que
todos os negócios políticos governa com acerto, o ensina.
Dê-se ao Brazil um centro próximo de uniaõ e actividade,
dê-se-lhe uma parte do Corpo Legislativo, e um ramo do
Poder Executivo, com poderes competentes, amplos, fortes, e liberaes, e tam bem ordenados, que, formando um
só Corpo Legislativo, e um só Poder Executivo, só umas
Cortes, só um Rey, possa Portugal e o Brazil fazer sempre uma família irmaã, um só povo, uma só naçaõ, e
um só império. E naõ offerecem os Governos liberaes
da Europa exemplos similhantes? Naõ he por este systema divino, que a Inglaterra conserva unida a si a sua
Irlanda ?
Mas em quanto naõ chega este remédio tam desejado,
como necessário, exige a salvação da Patria.que V. A. R.
viva no Brazil, para couservar unido a Portugal. Ah,
Senhor, se V. A. R. nos deixa a desunião he certa. O
partido da independência, que naõ dorme levantará o seu
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império, eem tal desgraça, oh! q u e d e horrores e de
sangue, que terrível scena aos olhos de todos se levanta !
Demorai-vos Senhor, entre nós, até dar tempo, que
o Soberano Congresso seja informado do ultimo estado
das cousas neste Keyno, e da opinião, que nelle reyna.
Dai tempo a que receba as representaçoens humildes deste povo constitucional e fiel, unidas ás das mais províncias.
Dai tempo a que todas corram para este
centro da unidade; que se ellas vierem a Pátria será
salva, alias sempre estará em perigo. Dai tempo, Senhor, e esperemos, que os Pays da Pátria haõ de agazaIhar com amoroso afago os votos de seus filhos do Brazil.
Façamos justiça á sua boa fé, e veremos, que as cartas
de ley do 1.° de Outubro, de 1821, que a tantas desconfianças tem dado causa, foram dictadas, sobre o estado
da opinião, que a esse tempo dominava neste Reyno.
Quasi todas as provincias declararam mui positivamente,
que nada queriam do Governo do Rio-de-Janeiro, e que
só reconheciam o de Lisboa. V . A. R. o sabe, e V. A.
R. mesmo foi obrigado a escrever para lá, que naõ podia
conservar-se aqui por falta de representação política, mais
limitada que a de qualqner Capitão General do Governo
antigo. Appareeêram além disto nesta cidade dias aziagos! Correram vozes envenenadóras, que nem a pureza
da conducta de V. A. R., a todas as luzes conhecidamente constitucional, perdoaram. Desejou-se (sou homem
de verdade devo dizêllo) desejou-se aqui, e escreveo-se
para lá, que V. A. R. saísse do Brazil.
Dados estes factos, que saõ positivos, e indubitaveis,
que outra idéa se podia entaõ apresentar ao Soberano
Congresso, que naõ fosse a de mandar retirar do Brazil a
Augusta Pessoa de V. A. R. ?
Mas hoje, que a opinião dominante tem mudado, e tem
principiado a manifestar-se com sentimentos, que os ver-
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dadeiros políticos possuíram sempre; hoje que todos querem o Governo de V. A. R., como remédio único de salvação contra os partidos de independência; hoje, que se
tem descuberto, que aquellas declaraçoens, ou nasceram
de cálculos precipitados, filhos da occasioõ, ou do ódio
necessário, que todas as provincias tinham ao Governo do
Rio-de-Janeiro, pelos males que de cá lhes foram, ou tiveram ralvez por verdadeiro fim abrir os primeiros passos, para uma premeditada independência absoluta; hoje,
finalmente, que todas vam caminhando para esta, mais
ou menos, he sem duvida de esperar, que o Soberano Congresso, que só quer a salvação da Pátria, conceda sem hesitar aos honrados Brazileiros, o remédio de um centro
próximo de unidade e actividade, que com justiça lhe requerem.
E como se poderá negar ao Brazil tam justa pretençaõ?
Se Portugal acaba de manifestar aos Soberanos, e aos povos da Europa, que entre as ponderosas e justificadas
causas, qae produziram os memoráveis acontecimentos,
que ali tiveram lugar nos regeneiadores dias de 24 de
Agosto e 15 de Septembro de 1820, foi principal a da orfandade, em que se achava pela ausência de Sua Majestade, o Sr. Rey D. Joaõ VI, por ser conhecido por todos
a impossibilidade de por em marcha regular os negócios
públicos, e particulares da Monarchia, achando-se collocado a duas mil léguas do centro de seus movimentos,
que razaõ de differença existe para esperar que o Brazil,
padecendo os mesmos males, naõ busque mais tarde ou
mais cedo os mesmos remédios? E naõ será mais acertado conceder-lhe ja, o que por força se lhe ha de dar?
Taes saõ, Senhor, os votos deste povo; e protestando
que vive animado da mais sincera e ardente vontade de
permanecer unido a Portugal, pelos vínculos de um pacto
social, que fazendo o bem geral de toda a Naçaõ, faça o
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do Brazil, por anéis de condiçoens em tudo iguaes, roga a
V. A. R- q u e s e digne de os acolher benigno, e annuir a
elles, para que aquelles vínculos mais e mais se estreitem
e se naõ quebrem : por outra forma o ameaçado rompimento de independência e anarchia parece certo e inevitável.
(Seguia-se a falia do Coronel Manuel Carneiro da Silva
Fontoura, em nome da provincia do Rio-Grande de S.
Pedro do Sul: e contendo os mesmos sentimentos.)
(N.° 1.)

Edictal da Câmara.

O Senado da Câmara julga do seu dever annunciarao
povo desta Cidade, que hoje ao meio dia poz na presença
de S. A.R., o Principe Regente do Brazil, as representaçoens, que lhe dirigio, e que o mesmo Senhor se dignou
annuir a ellas, dando a resposta seguinte:—
"Convencido de que a presença de minha pessoa, no
Brazil, interessa o bem de toda a Naçaõ Portugueza, e
conhecendo que a vontade de algumas provincias assim o
requer, demorarei a minha saida, até que as Cortes, e meu
Augusto Pay e Senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circumstancias, que tem oceorrido."
E para que seja completa a gloria deste dia, recommenda o mesmo Senado a todo este povo, que descance de
hoje em diante na sua vigilância, e que deixe ao Governo
a disposição das providencias necessárias; porque, naõ
podendo resultar de uma conducta contraria, senaõ anarchia edesordem, virá a cair nos mesmos males, que pelo
passo, que acaba de dar, deseja evitar. Rio-de-Janeiro,
9 de Janeiro, de 1822.
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2.° Edictal da Câmara.

O Senado da Câmara, tendo publicado hontem com
notável alteração de palavras a resposta, que S. A. R., o
Principe Regente do Brazil, se dignou dar á representação, que o povo desta cidade lhe dirigio, declara, que as
palavras originaes, de que o mesmo Senhor se servio, foram as seguintes :—
•'Como he para bem de todos, e felicidade geral da Naçaõ, estou prompto; diga ao povo que fico."
O mesmo Senado espera, que o respeitável publico lhe
desculpe aquella alteração; protestando, que naõ foi voluntária, mas unicamente nascida do transporte de alegria, que se apoderou de todos os que estavam no salaõ
das audiências, sendo tam desculpavel aquella falta, que
todas as pessoas, que acompanhavam o mesmo Senado,
naõ tiveram duvida em declarar, que a expressão do Edictal, que se acaba de publicar, fora a própria de S. A. R.
com alguma pequena differença. Rio-de-Janeiro 10 de
Janeiro de 1822.
(N.° 2)

Manifesto do Commandante
liadora.

da Divisão Auxi-

O General Commandante da Divisão Auxiliadora do
Exercito de Portugal, destacada nesta Corte, se dirige
ao vosso juizo imparcial, para que, como homens livres,
decidaes do seu compartamento, e do daDivivisaõ, que
elle tema honra de commandar, nos acontecimentos, que
tiveram lugar no dia 12 do corrente mez, e para os
quaes se tem olhado, como um ataque feito aos direitos
do povo. A detracçaõ, a malediceucia e a duplicidade
tem trabalhado para apresentar-vos, com characteres ne-
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gros e odiosos, a Divisão de Portugal e os seus chefes:
designando-os como inimigos declarados da prosperidade
deste Reyno do Brazil. Nada ha mais fácil que surprehender a multidão, suppondo fictos oppostos aos seus
interesses : este tem sido o íesoiteo mais efficaz em todas
as naçoens, para envolver em sangue os habitantes pacíficos. Para desfazer este conceito, que se tem admittido
talvez sem reflexão, o General, que está á frente da Divisão, tem a honra de fallar ao povo, sugeitando ao mesmo
tempo a sua conducta ao juizo do Augusto Congresso
Nacional, cuja authoridade soberana todos temos jurado
reconhecer. He notório ao mundo, que, quando este povo
jazia debaixo do poder arbitrário de um Ministério imbecil e ignorante, a Divisão de Portugal foi a que, rompendo
as cadêas, que opprimiani aos seus irmaõs do Brazil, lhe
restituio o exercício dos direitos imprescriptiveis do homem, elevando-os ao gozo de um Governo representativo,
tal e qual o formassem as Cortes de Lisboa. As demonstraçoens publicas de gratidão, manifestadas à porfia por
todas as classes, a prodigalidade com que se recompensaram os esforços da tropa, e as acclamaçoens geraes,
patentearam a gratidão sincera, que trasluzía nos semblantes de todos os seus habitantes, e saõ monumentos, que
apregoam, que estes homens, que agora nos fazem olhar
com ódio, saõ os mesmos de cujas maõsrecebestes o estimavel bem da liberdade civil. Recordai, cidadãos, que
estes militares, quando viram que o Governo desta Corte
illudia astutamente os benefícios da Constituição, concedendo-vos como uma graça o que por direito se vos devia
levantou outra vez sua voz, no dia 5 de Junho, para decidir a observância das Bazes da Constituição da Monarchia; porque ellas saõ a pedra fundamental de todos os
Governos livres. < Naõ he verdade, que desde aquelle dia
VOL. XXVIII. N.° 168.
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gozais da liberdade da imprensa, e de outras instituiçoens dos povos livres ? i Naõ saõ elles os que tem arrancado da oppressaõ o gênio viril de vossos pays, amortecido ja com o pezo da escravidão? Eu appello ao testemunho da vossa própria consciência. Fm vossos coraçoensachareis a semente da liberdade, plantada por vossos
irmaõs de Portugal. <; E será possivel, que se tenham
transformado subitamente em inimigos vossos, intentando afogar no seu berço a nascente liberdade? Xaõ, cidadãos: esta rnetamorphose naõ se pode fazer, ella he só
obra dos inimigos da unidade tia Naçaõ ; elles tem acendido a teia da discórdia, para dividir a opinião, commovendo-a do seu natural assento, concitando a anarchia,
para arrancar e fixar nas suas maõs o sceptro do mando,
expondo os povos aos horrores e convulsoens, que se experimentam nas crizes violentas dos Estados quando, na
exallaçaõ das paixoens, os princípios políticos se desenvolvem, sem a boa fé, e a virtude da franqueza. O General, os Chefes da Divisão de Portugal, naõ tem querido,
nem querem, outra cousa do que manter e conservar a
unidade e indivisibilidade da Monarchia, conservando-se
inalteráveis no juramento, que prestaram ás Bazes da
Constituição, se esta constância se reputa como um crime,
elles confessam desde logo, que naõ acham outro meio de
conservar a sua inviolabilidade sagrada do seu juramento.
Tal éra o estado das cousas, e a fraternidade sincera, que
existia em todos os corpos militares, até o fatal dia 12,
cuja causa he preciso descubrir. A resolução dasCòrte9,
para o regresso de S. A. R. para a Europa, foi recebida
como injuriosa ao Brazil: manifestou-se por todas as vias
o descontentamento, os papeis públicos lançavam o veneno, que envolviam contra as Cortes, os seus membros foram tractados com ludibrio e menos preço, os seus discursos ridicularizados; ja esses homens naõ eram os que,
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inflexíveis e enthusiasmados pela liberdade, tinham reduzido a pó o colosso da liberdade: appareciam por todas
as partes papeis, que insultavam a honra dos pays da liberdade Portugueza, este cumulo de instrumentos de desprezo, e envilecimentos se diffundiam, sem que ninguém
se prestasse a contrariailos, antes bem parecia, que uma
maõ poderosa protegia eatiçava esta tactica de divisão e
ódio â Metrópole: a Divisão Auxiliadora olhava com
assombro e pavor a sua circulação, naõ tanto pelo abuso
da liberdade, quanto porque nestes actos descubriaa destruição da Constituição, e o estabelicimento de um Governo, mais arbitrário do que o antigo destruído. Tudo
isto olharam com magoa, sentindo em segredo os males,
que ameaçavam a sua pátria. O General ignorava absolutamente estes sentimentos da Divisão Auxiliadora, e
achando-se isolado, e impossibilitado de sustentar com
honra o lugar, que o Governo Constitucional lhe tinha
encommendado, resolveo pedir a sua demissão, no momento em que conheceo a resolução terminante de S. A. R.
de ficar nesta Corte, por requirimento da Câmara.
A noticia da demissão do General commovêo toda a
Divizaõ, comprehendendo que éra o precursor do rumor
geral de serem desarmados e embarcados com violência,
do mesmo modo que o foram os de Pernambuco, naõ puderam soffrer esta ignomínia, e arrebatados do calor, que
inspira a honra e a reputação de uns militares, que nunca mancharam a sua carreira gloriosa, se reuniram na
noite do dia 11 nos seus quartéis, e manifestaram aos seus
chefes a resolução firme de naõ admittirem outro general,
talvez inimigo da Constituição, com o desígnio deultrajallos e lançallos fora da terra, como a malfeitores. Foi
necessário toda a prudência e tino, para que o General
acalmasse a commoçaõ da tropa, e dissipasse as suas justas ou figuradas apprehensoens; o certo he, que conse-
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guio tranquillizàllas, asseverando-lhes, que naõ deixava de
ser o seu General, posto que a sua demissão naõ estava
ainda admittida, nem mandado reconhecer o seu successor: com este motivo dirigio-se a todos os quartéis,acompanhado dos seus ajudantes, e vio as tropas da terra armadas, e em posiçoens; e foi logo informado, que haviam
girandolas preparadas para signaes : sabia, que se tinham
tirado do Arsenal seis peças d'artilheria, as quaes tinham
sido mandadas entregar sem conhecimento seu ; observou
que outro General tinha sido nomeado para commandar
aquellas tropas, e lhe disseram, que tudo isto se passava
por ordens positivas de S. A. R. Esta relaxaçaõ de disciplina militar o inquietou desde logo, e conheceo, que
havia um plano hostil contra algum corpo, o que mais o
•verificou a impugnaçaõ, que alguns chefes daquella tropa
oppuzéram a ordem, que o General lhes intimou, de tornarem ao seu socego: dali foi ao quartel do 3? Batalhão
de caçadores, que encontrou em tranquillidade, eindo
depois ao Paço de S. A. R. a informállo do acontecido,
teve o desgosto de ouvir, que elle lhe significava, "que
naõ cuidasse de tudo aquillo, pois que éra por ordem sua."
Observou-lhe reverentemente, que a cidade se aterrava
com o avizo das milícias, que por ordem de S. A. R. tomavam as armas, o perigo, que ameaçava a tranquillidade
publica, e as conseqüências funestas, que talvez resultariam de uma medida tam violenta : replicou-lhe com violência, expressando, " q u e ao General e á Divisão mandaria sair pela barra fora." Uma linguagem desta natureza, com um official, que naõ tem feito mais do que sustentar com o seu sangue e a sua fortuna a defeza da Pátria, naõ foi digna certamente ; retirou-se entaõ ao quartel, e ali foi avizado de que três peças d'aitilheria, com
murroens acezos, marchavam da Praia-Vermelha, para o
Campo de Sancta Anna, a reunir-se á outra tropa: dêo
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nova parte a S. A. R., e a sua resposta foi, " d e q u e se
naõ importasse com isso:" mandou ao mesmo tempo uma
ordem sobre o mesmo objecto ao Ajudante-General, que
respondeo, " que se achava ali por ordens positivas de S.
A. R " Fácil he conhecer, por esta exposição, que aquella attidude hostil se dirigia aos corpos de Portugal, pois
naõ havia inimigos exteriores na Cidade; em conseqüência disso, e para impedir toda a desordem, fez tomar as
armas aos Batalhoens l i e 15, Brigada d'Artilhei ia, que
reunio no quartel de 11, tomando todas as precauçoens,
para naõ offender um só habitante,
Na madrugada, vio-se o Campo de Sancta Anna transformado em um arraial de guerra. Frades armados, clérigos, cidadãos, povo corriam a reunir-se, proferindo dicteriose toda a qualidade de expressoens insultantes átropa de Portugal. Todo o mundo vio a moderação destes
corpos, que existiam nas suas posiçoens em silencio, respeitando inviolavelmente o direito do homem, sem usarem
da menor força ou violência.
O General appella á justiça imparcial de todo o povo,
para qualificar a conducta irreprehensivel destes soldados.
Assim continuou as suas posiçoens, fazendo-se surdo
aos insultos da canalha, que enchiam o ar com suas pestiferas expressoens, até que vendo, que naõ havia necessidade de expor a segurança publica aos caprixos dos mal
intencionados, resolveo com os chefes dos corpos o retirar
a Divisão para a Praia-Grande, dirigindo para esse fim a
S. A. R. uma reverente supplica, a que o mesmo Senhor
annuio, na tarde do mesmo dia 12 ; tendo-lhe antes mandado intimar, pelo Brigadeiro Raposo, o seu immediato
embarque para Portugal, ao que de modo algum podiam
aunuir, por ser uma medida contraria á deliberação das
Cortes. Esta, cidadãos, he a verdade dos successos só da-
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quelle dia. , Descubno nelles algum espirito hostil contra
os vossos direitos ? ,; alguns vexames contra a vossa propriedade ? O General pede, que lhe seja provada a menor desordem causada pelas tropas do seu commando, naquella noite e dia. ,Elle pôz-se, he verdade, em frente deilas; porque ellas o reclamaram, por ser o seu chefe immediato, e por ser o General das Armas, e da sua única
confiança: as leys militares lhe impõem a mais severa vigilância, na conservação da ordem publica, e elle a conservou á vista de todos: os seus inimigos podem fazêllo
apparecer como o opposto á prosperidade do paiz; porém
esta calumnia desapparecerá, com o calor ephemero dos
promotores da desordem : nada o pôde estimular a obrar
contra os seus princípios, e na sua carreira militar ja mais
se tem dobrado á maldade, a sua fortuna independente o
poz sempre em estado de se naõ prostrar ante o idolo da
adulaçaõ, e a classe, que tem na sociedade, foi adquirida
sobre o campo da batalha: ja mais foi um cortezaõ parazito, pugnou sempre pela liberdade dos seus compatriotas, e tem sido o primeiro para prestar-se ao estabelicimento de um Governo livre: quando nesta occasiaõ tem
dissentido, he porque esta convencido de que os actuaes
procedimentos saõ contrários á indivisibilidade da Monarchia, cuja observância tem jurado nas Bazes da Constituição. Este mesmo he o sentimento da Divizaõ Auxiliadora, a cuja frente tem a honra de achar-se : estes corpos tem dado provas do seu zelo, pelo estabelicimento
radical da Constituição, a cuja sombra somente pode
crescer a tenra planta da liberdade: desconfiai destes
homens, que, com as cabeças cheias de máximas virtuosas, o coração de veneno, nos tem armado cruelmente uns
contra os outros.
Por ultimo as tropas, que compõem a Divisão de Portugai, tem mostrado, que naõ saõ, nem seraõ ja mais
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instrumentos cegos do poder arbitrário, e que tem offerecido destemidamente os seus peitos aos inimigos da
pátria, conquistando com o seu valor a independência, e
a liberdade do seu paiz natal, e deste modo tem adquirido com o seu sangue, para os seus filhos e posteridade,
os benefícios, que a Constituição derrama sobre os habitantes do Reyno Unido de Portugal Brazil e Algarves.
Esta acquisiçaõ tam preciosa crêm elles que naõ pode
conservar-se com esta tendência, a divisão e desmembramento, de que outrora os Fluminenses foram advertidos
de naõ alterar. Estai convencidos de que na uniaõ e
concórdia dos Portuguezes de ambos os mundos consiste
o seu poder e futura grandeza. A historia antiga e a dos
nossos dias a cada passo apresenta a destruição de reynos
inteiros, por divisoens intestiuas: queira o Céo preservar o Brazil desta calamidade, que lhe será por extremo
funesta. Quartel General na Praia-Grande 14 de Janeiro de 1822.
J O R G E D* Av I LLES Z U Z A R T E DE SOUZA T A V A R E S .

N.° 3. He o requirimento dos officiaes da Divisão a
S. A. R. para irem para a Praia Grande, até que cheguem de Portugal as tropas de Portugal, que os vam
render, conservando-se ás ordens de S. A. R.
N.° 4. Ordem de General Caula, que annuncia estarem promptos os transportes para conduzir a Divisão á
Praia Grande.
*N.°5. Ordem de S. A. R. mandando dar baixa a algumas
praças da Divisão, que o requerêram.
N.° 6. Outra similhante para um soldado.
N*.° 7. Representação dos chefes da Divisão a S. A. R.
contra a medida de dar baixa a algumas praça, da mesma
Divisão.
N.° 8. Representação dos mesmos chefes, sobre os in-
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sultos, que sofíeram alguns de sens soldados, que foram
â cidade.
N.° 9. Representação dos dictos chefes sobre o fornecimento dos viveres para a Divisão.
Seguia-se uma reprehensaõ aos chefes pelo Ministro
da Guerra, mandada dar por S. A. R. por naõ cumprirem as ordens, sobre as baixas ; e depois uma representação dos mesmos chefes queixando-se dessa reprehetiçaõ.

Officio do chefe de Divisão, Francisco Maximiano de
Sousa á Juncta de Pernambuco.
Illustrissimos e Excellentissimos Snrs. Havendo S. M.,
o Snr. D. Joaõ VI., com approvaçaõ do Soberano Congresso, julgado útil ao serviço da Naçaõ, que o Brigadeiro Jozé Maria de Moura, Governador das Armas
desta [provincia, passe a Governar as da Provincia do
Pará; houve por bem nomear para o substituir ao Brigadeiro Jozé Corrêa de Mello, o qual vem de passageiro a
bordo desta náo: rogo a V. V. E. E. queiram dar a9
providencias necessárias para o seu prompto desembarque.
Cumpre-me igualmente fazer conhecer a V. V. E. E. que
Sua Majestade me authorizou para fazer desembarcar
nesta provincia a expedição das tropas embarcadas nos
navios do meu Commando, no caso que seja necessária,
para socego e tranquillide desta provincia, e para sustentar asauthoridades constituídas, e os juramentos prestados ao Soberano Congresso Nacional, pelos Deputados
desta Província. Deus guarde a V. V. E . E. Bordo da
Náo D. Joaõ VI. surta, &c. 17 de Fevereiro de 1822.—
Illustrissimos e Excellentissimos Snrs. da Juncta do Pro-
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visorio Governo de Pernambuco.—Francisco
ano de Souza.

Resposta da

Maximi-

Juncta.

Illustrissimo Senhor.—Accusamos a recepção do officio de V. S. datado de hoje. Nenhuma participação
tivemos da vida do Excellentissimo Senhor Jozé Corrêa
de Mello, somente o ouvimos annunciado nos Diários,
e por esta razaõ naõ nos foi possivel anticipar a ordem
para o seu desembarque, com a decência, que cumpre á
suadignade, agora mesmo passamos a dar as providencias
competentes.
Pois que consideramos a província tranquilla, e afferrada à religião do seu juramento, prestado pelos seus Deputados ao Soberano Congresso Nacional, e a El Rey o
Sr. D. Joaõ VI., julgamos a V. S. Dispensado de fazer
desembarcar as tropas, mormente quando observamos o
povo da provincia, que tantas vezes tem sido escandalizado por tropa de fora, alvoroçado e com receios do desembarque de novas tropas, se tentássemos permittir tal
desembarque, comprometteriamos a tranquillidade publica, e tal vez surtissem effeitos de nenhuma sorte agradáveis. Toda a via. convidamos a V. S. e a toda a officialidade da expedição, para testemunhas do socego e
adhesaõ da provincia ao Soberano Congresso, quando
queiram saltar e refrescar em terra. Deus guarde a Vossa
Excellencia.
Pernambuco 17 de Fevereiro 1822.
v

° t . XXVIII. No. 168.
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Parecer da Commissaõ Especial das Cortes sobre as
relaçoens commerciaes entre Portugal e Brazil, eprojecto de Decreto para esse fim : em sessaõ de 15 de
Março 1822.
A Commissaõ Especial, e estabelecida para fixar as
relaçoens commerciaes entre o Brazil e Portugal, vem
expor ao Soberano Congresso o resultado de seus trabalhos.
A Commissaõ, querendo marchar sobre princípios certos e conhecidos pelos Negociantes do Brazil, ou que
nelle tem residido, e que fazem o seu principal commercio em productos do Reyno-Unido, principiou pedindo informaçoens, e a opinião da Commissaõ para o
melhoramento do Commercio, estabelecida em Lisboa.
Esta Commissaõ, composta de Membros muito respectaveis do Commercio, e de um patriotismo bem conhecido, prestou-se da melhor vontade, e com o maior desvelo aos desejos da Commissaõ Especial.
Em um bem digno discurso expõem os principaes
males e estorvos, que ella entendeo, que destruíam a prosperidade do Commercio entre o Brazil e Portugal. Depois de expor estes males, passa a dizer os meios de os
remover, os quaes saõ ao mesmo tempo as bazes, sobre
que devem firmar a uniaõ. a segurança e a prosperidade
do Reyno-Uuido.
A Commissaõ Especial, na ordem dos seus trabalhos,
marchou pelo exame e analyze do systema adaptado
pela Commissaõ, para o melhoramento do Commercio.
Nas diversas sessoens, em que a Commissaõ Especial
se ajunctou, se vio perplexa por muitas vezes em suas
deliberaçoens, pelas quasi invencíveis dificuldades, que
a cada passo se apresentavam.
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Aos olhos da Commissaõ Especial, Portugal, e o Brazil
formava um todo, a cujos interesses geraes ella queria
igualmente considerar; pois que Portugal e o Brazil
formam um e mesmo Reyno Unido.
Como cada um destes dous Reynos tem suas produccoens particulares, ás quaes o outro dá grande consumo,
conveio-se, que a baze essencial, para fixar os interesses
commerciaes e as relaçoens commerciaes entre os dous
Reynos, naõ podia ser outra mais do que a reciprocidade
e a mais perfeita igualdade, conforme a qual cada um
delles devia unicamente receber para seu consumo os
productos principaes da agricultura do outro, com absoluta denegaçaõde estrangeiros da mesma natureza.
Admittio-se este tam justo como politico principio, viose logo a Commissaõ Especial embarraçada com o desgraçado estado da nossa navegação e finanças. Conheceo,
que sem uma protecçaõ decidida a favor da primeira, as
nossas relaçoens commerciaes entre os dous Reynos seriam chimericas, e de nenhuma consistência, e que a Naçaõ naõ poderá jamais emparelhar com as outras, que se
tornarão superiores, sem elevar a nossa navegação
aquelle esplendor, que outrora teve: conheceo, que o
systema liberal de um extenso e livre commercio, que
a Commissaõ Especial deseja estabelcer entre os dous
Reynos, diminuía as rendas publicas a um ponto, que
por agora causaria graves males ao Reyno-Unido.
Sendo o principal fim da Commissaõ Especial fixar as
relaçoens commerciaes entre os dous Reynos, naõ se podia desviar deste particular objecto, applicando a sua
attençaõ a outros objectos de tanta magnitude, como
avegaçag e finanças. Com tudo considerou estes importantes ramos, como pôde, pelo lado do Commercio,
convencida da necessidade de serem tomados na mais
alta consideração pelo Augusto Congresso.
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Naõ escapará à sabedoria da lllustre Commissaõ de
Marinha, propor com a maior brevidade um projecto de
ley, que, removendo os obstáculos, que tanto empecem a
navegação pátria, lhe subministre recursos, que a tornem a pôr naquelle estado florescente, que tam celebre
fez no mundo a naçaõ Portugueza; pois que só a marinha mercante e de guerra pôde unir e ligar as remotas
partes do Reyno-Unido. Naõ pode a Commissaõ Especial deixar de lembrar a necessidade da renovação
dos tractados, que por tanto tempo existiram entre Portugal e a Rússia, com grande interesse dos dous impérios, e de excitar a attençaõ do Governo, para tractar
de abrir alguma negociação a este respeito.
A Commissaõ Especial naõ deve dissimular, que,
sendo a sua principal mira a liberdade do commercio
dos dous Reynos, facilitando o maior consumo aos productos da agricultura e industria delles, naõ attendeo,
como desejava, ás rendas publicas, que naõ podem deixar de soffrer um grande desfalque e dimiminuiçaõ,
pelos princípios liberaes adoptados pela Commissaõ.
Este necessário desfalque das rendas publicas deverá
ser tomado em consideração pela illustre commissaõ de
Fazenda do Ultramar, a quem se convida, queira quanto antes procurar meios, que naõ só suppram aquelle
desfalque, mas que habilitem o Governo para supprir ás
despezas correntes : naõ perdendo de vista a divida publica, principalmente a do Banco do Brazil, que naõ
só deve ser garantida, mas que se lhe deve fazer appHcaçoens para sen pagamento. A Commissaõ Especial
considera os dous Bancos, do Brazil e de Lisboa, como
os principaes stistentaculos tia agricultura, industria e
commercio dos dous Reynos. Sendo pois, as bazes,
que adoptou a Commissaõ Especial, a mais perfeita
'gualdade e reciprocidade, a maior liberdade ao com-
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mercio, a protecçaõ á exportação das producçoens de
agricultura e de industria, entre os dous Reynos, consideração á Navegação; passa a expor o projecto de
decreto:—
As Cortes, &c—Desejando fixar as relaçoens commerciaes entre Portugal e o Brazil, e unir a grande família Portugueza por laços indissolúveis, firmados em
interesses recíprocos, que só da mesma uniaõ podem
resultar a todos os cidadãos de suas vastas possessoens,
decretam o segninte :—
1. O Commercio, entre os Reynos de Portugal Brazil
e Algarves, será considerado como de províncias de um
mesmo continente.
2. He permittido unicamente a navios nacionaes de
construcçaõ e propriedade Portugueza, fazer o commercio de porto a porto em todas as possessoens Portuguezas.
Todos os navios de construcçaõ estrangeira, que forem
de propriedade Portugueza, ao tempo da publicação do
presente decreto, saõ considerados como de construcçaõ
Portugueza.
3. Os productos de agricultura ou de industria de Portugal, Brazil e Algarves e Ilhas, que se exportarem de uns
para outros portos, seraõ exemptos de todo e qualquer
direito de saida, pagando um por cento do seu valor, para as despezas de fiscalização. O vinho, porém, continuará a pagar, além deste, um por cento, mais os direitos
hypotecados para a amortização do papel moeda, os quaes
seraõ descontados nos direitos, que os mesmos vinhos
houverem de pagar nos portos do seu consumo, levando
para isso os competentes despachos. Estes direitos, descontados nos portos do consumo do vinho, seraõ levados
em conta nas contribuiçoens, que cada uma das respectivas províncias houver de pagar para as despezas geraes da
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4. O ouro ou prata, tanto em barra como em moedas
nacionaes ou estrangeiras, que forem de umas para outras
possessoens Portuguezas, seraõ livres de todos os direitos,
ou sejam de saida, ou sejam de entrada: seraõ, porém,
obrigados os conductores, ou proprietários de taes metaes,
a manifestar asporçoens delles nas alfândegas de exportação e importação, sob pena de perdimento da quarta parte,
metade para o denunciante, e a outra metade para o Estado.
5. O mais breve possivel se estabelecerá em todo o Reyno Unido uma perfeita igualdade e uniformidade de moedas nacionaes de ouro, prata e cobre.
6. Com igual brevidade se estabelecerá também um
mesmo systema de medidas, tanto de líquidos como de
capacidade, para todo o Reyno-Unido de Portugal Brazil
e Algarve, as quaes deverão ser aferidas todos os annos.
7. Fica prohibida nos portos de Portugal Algarve e ilhas
adjacentes a entrada, para consumo, de assucar, tabaco,
em corda, e em folha, algodão, café, cacáo, e água ardent e d e c a n a ou de mel, que naõ forem de producçaõ do
Brazil. Fica igualmente prohibida a entrada do arroz,
que naõ for do Brazil, em quanto o preço médio naõ exceder 4.000 reis por quintal; mas logo que exceda, poderá ser admittido outro arroz, pagando os direitos, que actualmente paga.
8- Os mais gêneros de producçaõ do Brazil, importados nos referidos portos para consumo, continuarão a pagar os direitos, que ja pagam: os de igual natureza, que
naõ forem do Brazil, poderão ser admittidos para consumo, pagando o duplo dos direitos, que pagam os do Brazil.
9. Fica prohibida, nos portos do Rey no do Brazil, a entrada, para consumo, do vinho, vinagre, aguardente de
vinho, e sal, que naõ forem de producçaõ de Portugal
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Algarve e ilhas adjacentes, Fica igualmente prohibida
a entrada do azeite, que naõ for de Portugal, em quantoo
preço deste naõ exceder no Brazil 150.000 reis por pipa
commum; e logo que exceda, poderá ser admittido o azeite estrangeiro, pagando de direitos o duplo, que paga o
de Portugal.
10. Os mais gêneros de producçaõ de Portugal Algarve e ilhas adjacentes, importados nos referidos portos do
Brazil, pagarão os mesmos direitos, que presentemente
pagam. Os de igual natureza, que naõ forem de Pojtugal Algarve e ilhas, poderão ser admittidos para consumo
pagando o duplo dos direitos que pagam os de Portugal.
11. Os productos de industria de Portugal Algarve e
ilhas adjacentes seraõ admittidos nos portos do Brazil livres de direitos, ainda mesmo para consumo. Salvo se
no Brazil forem sugeitos a alguns direitos de consumo
os productos de igual natureza ali fabricados: porqne,
nesse caso, aquelles seraõ sugeitos ao mesmos direitos.
12. Os productos de industria do Brazil seraõ admittidosem Portugal Algarve e ilhas adjacentes livres de direitos, air.da para consumo. Salvo se em Portugal forem
sugeitos a algum direito de consumo iguaes direitos de
sua industria; porque nesse caso, aquelles pagarão os mesmos direitos.
13. Todos os productos de industria estrangeira continuarão a ser admittidos no Brazil, pagando os mesmos
direitos, que em Portugal; os que naõ forem admittidos
ern Portugal, pagarão 35 por cento ad valorem.
14. As pautas, que haõ de fixar os valores para os direitos de consumo, seraõ iguaes, tanto em Portugal como
no Brazil, para os productos de industria estrangeira.
lâ
- Os productos de industria estrangeira, bem como
os de agricultura, naõ especificados nos artigos 7 e 9, que
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forem conduzidos de portos estrangeiros directamente
para os de Portugal e Brazil, nos navios Portuguezes, nos
termos do artigo 2.°, pagarão menos um terço do que pagariam se fosoem conduzidos em navios estrangeiros, salvo o tractado de 1810.
16. Os mesmos productos do artigo precedente poderão
ser transportados de umas para outras possessoens Portuguezas, exemptosde direitos de saída, no caso de os ter
ja pago para consumo; achando-se em deposito nas alfândegas, poderão ser despachados para reexportaçaõ, pagando, além das despezas braçaes e armazéns, um por cento,
sem mais emolumento algum, sendo conduzidos em navios Portuguezes; e quatro por cento, se forem conduzidos em navios estrangeiros.
17. Os productos de agricultura e industria do Brazil,
exportados dali em navios nacionaes para portos estrangeiros, seraõ livres de direitos por saída, do mesmo modo
que vierem para Portugal; porém sendo conduzidos em
navios estrangeiros, pagarão (com o fim de animar e promover a navegação nacional) o algudaõ 10 por cento,
e os demais gêneros 6 por cento do seu valor, á excepçaõ
da aguardente tanto de mel oomodecanna, cuja saída em
navios estrangeiros será livre.
18. Os mesmos productos, que se acharem em deposito nas alfândegas de Portugal, e se reexportarem para
portos estrangeiros, pagarão de direitos de reexportaçaõ
um por cento, sendo em navio Portuguez ; e sendo em navios estrangeiros, dous porcento, sem emolumentos (nem
armazéns estando na alfândega de Lisboa ;) pagandoporéin
ás companhias seus trabalhos braçaes. O mesmosepracticará com os artigos de producçaõ e industria de
Portugal e ilhas adjacentes, que se acharem em iguaes
circumstancias no Brazil.
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19. Os dous por cento de reexportaçaõ, pagos nas alfândegas «le Portugal, de que tracta a primeira parte do artigo antecedente, saõ applicados á terceira caixa dos
juros dos novos empréstimos, estabelecida pelo Alvará
de 7 de Março de 1801, em compensação de 200 reis por
arroba, que até agora pagava por entrada o algudaõ, em
virtude do mesmo Alvará, e que eram hypoterndos no
segundo empréstimo.
20. Todo o tabaco do Brazil da qualidnde que for,
em rolos, ou mangotes, ou de corda, quer era fardos
ou de folha, que se importar em Portugal, poderá ser
reexportado, na mesma conformidade do artigo 18.
Naõ pôde porém ter lugar esta livre reexportaçaõ, em
quanto dura o actual contracto do tabaco, sem accordo
dos Contractadores. Mas assim deverá ser expressamente declarado na futura arremataçaõ deste contracto.
21. As Junctas administrativas do Brazil saõ especialmente encarregadas de empregar todos os meios, para
evitar ar elaxaçaõ, que tem havido nas alfândegas, na
cobrança dos direitos, e fiscalização dos descaminhos e
contrabandos.
22. Para facilitar a fiscalização prescripta no artigo
precedente, relativa a navios estrangeiros, seraõ somente
admittidos á descarga nos portos de livre entrada.
23. Saõ declarados portos de livre entrada, no Brazil,
os seguintes; cidade de Belein no Gram Pará; S.Luiz
do Maranhão Villa da Fortaieza do Ceará ; a cidade
do Natal, no Rio Grande do Norte: a Paraíba: o Recite em Pernambuco; a villa de Macaio nas Alagoas;
Bahia: Espirito-Sancto; Rio-de Janeiro; Sanctos; Ilha
de Saneia Catherina; e Rio Grande de S. Pedro.
24. O Governo mandará estabelecei alfândegas nestes
v
° t - XXVIII. N \ 108.
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portos, e as casas fiscaes, que julgar necessárias para
o prompto expediente do commercio e boa arrecadação.
2*. Se para o futuro parecer conveniente declarade livre entrada algum outro porto do Brazil, será
presente as Cortes pelo Governo, a fim de se declarar por
ley.
Paço das Cortes em 15 de Março de 1822.
Pedro Rodrigues Bandeira. Luiz Monteiro. H. J.
Braamcamp do Sobral. Manuel Alvez do Rio. Luii
Paulino d'OUveira. Pinto da França.
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Pregos Correntes dos principaes Productos do Brazil.
L O N D R E S , 19 de Maio de 1822.
Qualidade.

Gêneros.

Preços,

.Bahia por l b . Os.
Capitania. . .
J Ceará
Os.
Aljodam . . / Maranhahi ... 0».
Minas novas . Os.
Para
Os.
• Pernambuco • Os.
A*il
Rio
Redondo . . .
Batido
Mascavado . .
Arroz
Brazil
Cacáo
..Pará
Cafle
Rio
C c b o . . . . . . . . R i o da Prata
Chifres. Rio Grande por 123
(A
Rio da Prata, pilha < B
C

)

I

ÍA
I Rio Grande
i B
|
<C
Pernambnco, salgados
Rio Grande de cavaJlo
Ipecacuanhn Brazil por lb.
Olco de cupaiba
„
Orucu
Pao Amarelo. Brazil
Pao Brazil . . . . Pernambuco
Salsa P&rrilha. Pará . . .
em rolo..
Tabaco
j em folha.

lOp. a

Direitos.

Os. 10£p.

10£p. a Os. l l p .
lOp.a Os. lOJp.
84p. a Os. 9p.
9p. a Os. 9èp
11 p. a Os. 12p.
a
a
a

38s.
27s.
21».

42s.
98s.

a
a

46s
106s.

50
a
8$p. a
7p.
a
6p a
8Jp. a
7p. a
5p. a

Livre Ae direitos por
exportação.
s . 2 p . por 1121b.
35s. por 1121b.

60
9ip.
8p
6Jp
9p.
8p.
5jp.

10 p. por couro

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

Porto
Paris
• miterdnin

Espécie

O»ro e n i ü a r r a
£ 3 17 1 0 j
•'•'Ças de 6400 reis 3 17 0
Dobroe», Hespanhoes
3 14
P«os. ..dictos
4
Praia <m l>arrn
4

1

í por lb.

direitos pagos
comprador,

pel«

» direitos pagos pelo
') comprador,
6£ porlb.

Câmbios com as seguintes
Lisboa

49
2s

200Í. por ton . . . .
2s. Op, a 2s, 6p.

46
50|
51i
25
12

ad T»

4 | por lb.
28s.
22s.
18s.

T a p i o c a . . . . ?..Brazil..

Rio de Janeiro

• 6 por cento
lorem.

60
8

praças.

Hainbuigo
Cadiz
Gibriltar
Gênova
Malta

.

37
36
30}
444
4E>

Seguros.
Brazil. Hida
Lisboa
Porto
Madeira
Açores
Rio da Prata
Jienj;;,.li'

25s
20s
25*
25s
25s
63s
63i

Volta 25s
20s
25s
25»
25s
63»
«3*
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NOVAS PUBL1CAÇOENS

EM

INGLATERRA.

Historical Lines of Dr. Gray's Technical Memory,
12. 1Í. 6d. Linhas históricas da Memória Technica do
Dr. Grey, com varias addicçoens, principalmente no
qué os princípios da memória artificial saõ applicaveis
k historia moderna, arranjadas para o uso geral.

Europe, by a Citizen of the United States. 8.*° preço
12*. A Europea, ou revista geral da situação presente
das Principaes Potências, e conjecturas sobre suas próspectivas futuras. Por um Cidadão dos Estados Unidos.

PORTUGAL.

Saio â luz. O Cidadão Luzitano, pelo Deputado em
em Cortes, Abbade de Medroens.

Carta apologetica e analytita, ao Redactor du Per.-
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odico intitulando o Portuguez, impresso em Londres.
Por Joaquim Navarro de Andrade. Preço IC'0 reis.

Reílexoens philosophicas, sobre a origem e primeiros
progressos da propriedade, em que se mostra, que os
direitos do proprietário saõ reconliecidos por todas as
uaçoens antigas e modernas. 1 vol. 4.° preço 160 reis.

Roteiro para os portos do Brazil, com a descripçaõ
do Porto do Rio-de-Janeiro, sua entrada ; Bahia, Pernambuco; derrotas ao Maranhão; Pará, entrada para o
Pará pelo canal de S. Caetano e regioca ; roteiro do Rioda-Prata; noticias de ilhas, e sua descripçaõ, e assim
dos baixos e vigias do Oceano Atlântico.

Portugal e Brazil, ou observaçoens políticas aos últimos acontecimentos do Brazil.

Analyze, em resposta ao parecer da Commissaõ de
Commercio da Cidade do Porto; sobre a reforma da
Companhia do Alto Douro. Por Felix Manuel Borges
Pinto.
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Jornal da Expedição do General Mina ao México.
(Continuado de p. 360.)
Dous dias depois da partida da Divisão, Arredonda
o investiocom 1500 ou 2000 homens. Ainda que o reduto
naõ estivesse acabado, e que a guarniçaõ fosse somente de
30 officiaes da Divisão, com 40 recrutas do paiz, ignorantes do uso das armas, o Major Sarda resolveo defender-se
contra tam disproporcionada força. Estando a retaguarda
protegida contra um assalto pela íngreme ribanceira do rio,
se considerava o entrincheiramento por aquella parte ser de
menor conseqüência, e por isso naõ estava ainda construído ; a única defensa eram algumas peles e couros postas à
pressa quando chegou o inimigo, nem houve tempo para
fazer uma estrada cuberta, que se intentava para segurar o
suprimento de água do rio para uso da guarniçaõ.
O Commandante Hespanhol naõ tardou muito em se
aproveitar destes defeitos, erigindo uma bateria na outra
margem do rio, em frente do reduto. A artilheria dos sitiadores em breve destruio a fraca barreira, que lhe apresentavam os couros, desmontou varias peças d ^ t ü h e r i a , e
matou alguma gente da guarniçaõ. Commandando a sua
bateria o rio, naõ éra possivel obter á g u a ; nestas circumstancias foi a guarniçaõ obrigada a capitular, depois de
pouco mais de suas semanas de inefficaz resistência.
A capitulação, considerando as circumstancias podia-se
julgar honrosa as tropas, sendo permittido aos officiaes
voltar para os Estados Unidos da America com sua bagagem, c aos paizanos retirarem-se sem serem molestados para
suas casas. A artilheria, armas e petrechos de guerra, á excepçaõ cia parte, que se tinha previamente destruido, rendeo-se aos Realistas.
Quanto á sorte dos ollkiacs. chegaram depois ú Divisão
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vários rumores ; asseverando alguns, que os Hespanhoes
violaram a capitulação, e os prenderam na fortaleza de P e rote; quando outros diziam, que se tinham embarcado em
Vera-Cruz para os Estados-Unidos.*
Tendo obtido os fundos necessários, determinou o General
augmentar a Divisão, alistando gente d'entre os paizanos, e
pôr todos os seus officiaes em commando. N a õ havendo em
Sombrero lugar sufficiente para exercitar as tropas, tiveram
os Engenheiros ordem para escolher lugar apropriado na
vizinhança, para fortificar um campo, para este fim.
E m quanto assim estavam empregados, um official creoulo no serviço Hespanhol desertou de Leon, e veio ter á
guarniçaõ. Informou ao General, que o coronel Negrete,
que ali commandava, tinha ido para Lagos com a maior
parte de suas tropas, deixando somente 300 homens para a
proteger.
O General, julgando a conjuncçaõ favorável,
para se apoderar da cidade, resolveo tentar surprender a guarniçaõ.
Leon he a mais considerável povoaçaõ nesta parte do paiz.
He bem edificada com varias e boas igrejas, e está em uma
subida gradual, no meio de uma grande e fértil planicie,
tem alem disto bella apparencia. Passa juncto á cidade um
rio, aonde ha uma bella ponte de pedra, e na sua vizinhança ha grande numero de bellas Fazendas, cercadas por planUçoens de arvores, que muito ajudam a beleza dos subur_
bios. Julga-se a presente população de mais de 20.000 almas:
0 destacamento destinado para o ataque consistia em uma
*Pela incerteza, que ha sobre o que veio finalmente a ser destes officiaes, suspeito que aiuda estaõ prezos: se sHespanhoes
tivessem cumprido honradamente os termos da capitulação, naõ
havia motivo para esconder o que se passa. 0 certo be, que tenho visto os nomes de dous dos prisioneiros, entre os prezos em
Ceuta.
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parte da Divisão auxiliar, e tropas do Coionel Ortis (agora
j a toleravelmente armadas e vestidas) ao todo cousa de 400
homens, o que éra pequena força para tal serviço ; porém a.
tropas estavam tam soberbas com as recentes victorias, que
nem por um momento duvidavam, que o resultado da emprcza fosse favorável.
O Destacamento saio de Sombrero pela tarde, e entrou
em Leon pela meia noite, sem opposiçaõ, foi ter a praça
principal, que ordinariamente he fortificada nos lugares occupados pelos Realistas.
O vivo da batalha, até aqui, invariavelmente tinha caído
na Divisão Auxiliar, que perdeo muitos de seus mais preciosos officiaes e soldados, perda tanto mais para sentir,
quanto éra irreparável neste paiz, pela ignorância dos naturaes em negócios militares ; pelo que o General se resolveo
a poupar a sua gente e atacar com os Mexicanos somente,
commandados pelo Tenente Wolf, um official da Divisão.
Entrou elle nos entrincheiramentos do inimigo, â frente
destas tropas, e como se anticipava surprendeo os Realistas
nos seus quartéis. Bradou se às armas, e as tropas inimigas
meias nuas e sem armas correram para a praça na maior
confusão. O Tenente Wolf, percebendo esta desordem, determinou naõ lhe dar tempo a formarem-se, e ordenou aos
Mexicanos, que carregassem á bayoneta os fugiüvos. J a
naõ eram os soldados de Piotilla que commandava; isto éra
uma manobra de que os Mexicanos até entaõ naõ tinham
ouvido, e que por conseqüência ignoravam; e a pezar das
representaçoens e esforços de seu commandante (que na verdade fallava mui mal a sua língua) ficaram parados, e em
inactividade, o que deo tempo aos Realistas para se recobrarem do terror da primeira surpreza. Percebendo que naõ
eram molestados, depressa se formaram em numero considerável, e repulsaram os Mexicanos da praça,
O Tenente W o l f entrou nos entrincheiramentos dua ve-
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zes, pelos telhados de algumas casas baixas, que lhe ficavam
próximas, e abrio as portas aos Mexicanos, que outras tantas vezes foram repulsados da praça. O General, percebendo isto, ordenou ao Major Marquez com os caçadores, que
entrasse por outra parte.
Se isto se fizesse ao principio, ha toda a probabilidade de
que a cidade seria tomada, mas agora éra demasiado tarde,
tinha-se dado tempo a guarniçaõ, (que na realidade montava a quasi mil homens) para se restabelecer e formar.
Três peças de artilheria carregadas de metralha foram
postadas na porta, por que os caçadores tiveram ordem de
entrar, enfiando uma rua estreita, única via de aproche. Avançaram com intrepidez até â distancia de poucas braças da
porta, quando a artilheria do inimigo, em um instante, matou-50, e entre outros o Commandante, que caio valorosamen â sua frente, guiando ao ataque tam perto das canhoneiras, que literalmente foi feito em pedaços. Os caçadores, vendo a sorte de seu commandante e camaradas, retiráram-se.
O General, convencido de que estava enganado, quanto
ao numero da guarniçaõ, e que estava perdida a occasiaõ
de tomar a cidade, mandou tocar a retirada ao romper do
dia
Quando o resto das tropas saio da praça, o seu commandante as mandou formar e ofFereceo batalha; porém o inimigo, contente de ter repulsado o ataque, se conservou em
seus entrincheiramentos, sofTrendo que o destacamento se
retirasse com seus feridos, sem o molestar, até Sombrero,
A perda nesta occasiaõ foi de 80 homens, principalmente
soldados, entre elles todas as ordenanças, e um dos criados
do General, e elle no meio dos outros ficou milagrosamente
intacto. Ainda que a perda fosse grave, considerando o
numero do Destacamento, naõ importou isso tanto, como o
ter falhado a empreza, que fazia recear, que de alguma
V

V
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sorte enfraqueceria a opinião dos Mexicanos e Realistas da
invincibilidade da Divisão, que nunca tinha perdido uma
batalha, ou deixado de tomar algum lugar fortificado, assaltada varias vezes por forças muito mais dispares do que as de
Leon.
A morte do Major Marques éra particularmente de sentir, porque éra bom official, e poucos dos estrangeiros por
sua ignorância da língua eram capazes de supprir o seu lugar, como commandante dos caçadores.
A tristeza occasionada por este desastre naõ estava ainda
desvanecida, quando aos 29 de J u l h o se observou das alturas de Sombrero um considerável numero de tropas, que
avançavam para o forte.
O Vice R e y , assustado pelas repetidas derrotas, que até
ali tinham soffrido as tropas, mandadas a impedir o progresso
da Divisão, o que ameaçava abalar sua authoridade, até os
alicerces, resolveo fazer u m vigoroso esforço para a destruir.
Para este fim ajunctou toda a força disposivel do Reyno,
incluindo parte da guarniçaõ da cidade de México, e naõ
tendo outro official a quem julgasse próprio confiar um serviço de tanta importância, pois este exercito montava a 6.000
homens, pollo debaixo do commando do General Linan,
Inspector Geral de todas as forças do Reyno.
Segundo o rumor, trazia elle ordens para tomar e destruir a todo o custo os fortes de Sombrero e Remédios, e
perseguir o General e a Divisão auxiliar. E m nenhum
período da Revolução tinham os Realistas feito tam grande
esfort;o, como nesta occasiaõ, o que mostra o temor, que lhes
causou um punhado de estrangeiros, commandados por um
chefe emprehendedor.
Quando o General se convenceo do fim dos movimentos
do inimigo nas planícies, que éra atacar o forte, naõ desejando expor as vidas de seus soldados estrangeiros, cujo va-
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lor augmentava consideravelmente pela comparação com os
naturaes do paiz naquella parte, mandou sair uma partida
de Mexicanos, commandados por dous officiaes estrangeiros,
para incommodar o inimigo em quanto subiam o cerro.
Ao primeiro fogo dos Realistas fugiram aquelles para o
forte,deixando osseus commandantes a fazer o que pudessem,
e foram estes assas felizes para ganharem o forte sem damno.
O inimigo immediatamente tomou posse de um outeiro
em frente, que era superior ao forte, e começou a erigir uma
bateria, donde abrio fogo na manhaã seguinte, com 4 peças dtotilheria (9 e 12) e 2 obuzes.
O fogo, ainda que incessante, naõ fez mal, e depois de
algumas descargas, a guarniçaõ naõ fez caso delle, nem se
desparou uma só peça em resposta. "Havendo mui poucas
muniçoens na praça, reservava-se para os casos de emergência, se o inimigo tentasse o assalto.
Alem desta circumstancia, o forte naõ estava preparado
para suster um sitio, havia poucos mantimentos, e nenhuma
água na p r a ç a ; porém Moreno, o Commandante, assegurava o General, que os Realistas a tinham investido varias vezes antes, e em circumstancias mais desfavoráveis, e que
sempre se tinham retirado em poucos dias, e nem parecia
ter receio immediato, de resultado desfavorável, no presente
caso.
Naõ se pôde porém suppôr, que o General fosse tam falto de reflexão, que naõ considerasse, que ainda que naõ valia a penae a despeza aos Realistas de desalojar Moreno e
uns poucos de paizanos esfarrapados, que podiam em breve
tempo tornar a reedificar os muros, ou postar-se em um cerro vizinho, olhavam para elle, General, e para a sua Divisão no mesmo ponto de vista; mas sim, que naõ poupariam
sacrifício algum para ultimar sua ruina. Provavelmente,
considerando-se a causado presente cerco, julgou.se obriga-
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do a defender o forte até a ultima extremidade, a pezar de
todas as desvantagens.
No fim de três dias, Sombrero foi cercado e investido por
todo o exercito Realista. A guarniçaõ consistia, nos restos
dos auxiliares, agora reduzidos (incluindo os naturaes
do paiz de Soto-la-Marina) a cousa de 160homens,effectivos ; as novas recrutas, e a gente de Moreno, montando a
200 mais, estes com os criados dos officiaes e supranumerarios, se poderiam avaliar em 400 homens capazes de serviço.
Começou a sentir-se a falta d^gua, por ter o inimigo formado um pequeno reduto, e postado uma guarda, juncto ã
fonte na barranca, que ficava em baixo, da qual se supria a
guarniçaõ, nem os paizanos a podiam trazer como custumavam. Tinha-se consumido todo o gado no forte, em
poucos dias, e até se comeram os cavallos e burros, nada
restava para o sustento das tropas senaõ algum feijaõ, e arroz, de que pouco uso se podia fazer por falta d'agua.
Para remediar este defeito se mandou uma partida de
paizanos de noite a buscar água, mas naõ foi bem succedida
a tentativa, porque houve uma esscaramuça com a partida
inimiga juncto à fonte, os paizanos escapâram-se na escuridão, e pouca água se trouxe para o forte.
O inimigo, em vez de retirar-se, como o Marechal predizia,
continuou uma canhonada contra o forte, erigindo novas baterias, e augmentando suas linhas, tanto quanto a natureza
do terreno permittia, para impedir que a guarniçaõ se escapasse.
Como os mantimentos eram cada vez mais escaços os Mexicanos desertavam em considerável numero, todas as noites,
alguns delles, caindo nas maõs dos sitiadores, deram informação da escacez, que havia, e da situação da guarniçaõ.
Passados dez dias depois do principio do sitio, resolveo o
General desalojar uma partida do inimigo, de uma bateria
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que tinham levantado de novo na retaguarda do forte,
com as vistas de introduzir água e mantimentos, e abrir
uma retirada ás tropas, quando a fome fizesse absolutamente necessária a evacuação da praça.
Trinta officiaes e soldados dos auxiliares, e cousa de
40 Mexicanos, saíram pela utua hora da madrugada, e entraram na bateria do inimigo sem opposiçaõ. Os soldados, que a occupávam, fugiram para um campo fortificado, a 200 passos de distancia na retaguarda, e dando alarma se abrio contra os assaltantes um vivo fogo de metralha
e mosqueteria.
As tropas da Divisão entraram os entrincheiramentos,
a pezar de todo o obstáculo, e passaram a bayoneta muitos Realistas, entre elles um official de patente;* mas os
Mexicanos, que estavam a alguma distancia na retaguarda, começaram a fugir, o que forçou os outros também a
retirar-se, deixando ficar 7 ou 8 mortos e feridos.
O inimigo matou os feridos, e pela manhaã deshumanamente expoz os seus corpos nüs em uma situação conspicua, donde pudessem facilmente ser vistos do forte, como intimaçaõ a seus companheiros, do tractamento, que
deviam esperar, se caíssem em suas maõs. Este cruel e
deshumano procedimento, ainda que intimidou os Mexicanos, naõ produzio outra sensação para com os estrangeiros, senaõ horror e desgosto, com o desejo de vingança.
O author desta vergonhosa scena de deshumanidade,
degraduante ao character de homem e de official, foi o
coronel Negrete, um Hespanhol, que se diz fora ferido
nesta acçaõ, o que provavelmente o induzioa ensopar sua
vingança nos feridos e mortos: dizem que elle he um dos
* Isto se infere do que referio um paizano, que Moreno mandou a Leon, o qual disse, que se tinha enterrado na igreja principal com honras militares.
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mais cruéis de todos os officiaes Hespanhoes no México,
e o seu comportamento, neste exemplo, naõ destroe de
forma alguma o character, que se lhe tem dado.*
Tendo o inimigo completado um approche de sua bateria no outeiro, até a distancia de 150 passos da esplanada, em frente do forte, retorquio o ultimo ataque,
trabalhando por dar assalto ás obras na noite seguinte.
Naõ se descubriram as suas tropas senaõ depois de terem
chegado ao pé da muralha, donde foram repulsadas em
poucos minutos com a perda de vários homens e uma
peça de artilheria.
Havendo-se entupido os poiloens com pedra e cal, naõ
se pôde trazer para a praça a peça, em conseqüência de
seu pezo, e na noite seguinte o inimigo a tornou a levar,
sem ser descuberto.
* Pelos fins do anno de 1818 commandava este homem uma
partida de Realistas em uma incursão nas Tierras Calientes da
provincia de Mechoacan. Achando as forças independentes fortemente postadas naõ se attreveo a atacallas. Na sua retirada
destruio mnitas casas dos paizanos e matou tudo quanto lhe calo
nas maõs. O mordomo da Fazenda de S. Pedro Sorula teve a infelicidade de ser aprisionado por seus soldados, e poucos dias depois se vio enforcado em uma arvore, nú, com o seguinte rotulo
atado ao braço. " Rebeldes tomai cuidado. A s tropas Realistas andam em busca de vós em todos os cerros, e barrancas, e a
menos que naõ volteis immediatamente para vossas casas.vos enforcarão como fizeram a este c a õ . " Este papel assignado Negrete
ine mostrou o General Patriota Guerrero, poucos dias depois do
facto. Os paizanos tem demasiadas vezes experimentado o engano das promessas dos Realistas, para que semêttam nas maõs
de tal homem como he Negrete, mas esta h e , entre muitas outras, uma prova de que o V i c e - R e y , ou naõ he sincero, em ter
adoptado como se diz medidas conciliatórias, ou naõ pôde impedir a disposição sanguinária dos officiaes Hespanhoes.
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Percebendo os sitiadores, que seu fogo naõ tinha até
aqui feito algum damno ás obras, assestaram uma bateria ao pé do outeiro; porém alguns tiros do forte lhe
desmontaram, uma das peças, e por isso abandonaram
promptamente a posição, removendo a artilheria pela
noite.
No principio do cerco, o General escreveo ao General
Torres, pedindo-lhe que viesse em seu auxilio, e incommodando o inimigo, interceptando seus comboys, e cooperando de vez em quando com a guarniçaõ, o obrigasse
a abandonar aempreza; porém até aqui naõ parecia
que tivesse feito algum esforço para dar auxilio.
Envejoso da representação, que as victorias do General
Mina lhe tinham adquirido entre os Mexicanos, e tendo
ciúmes de seus talentos e emprezas, pelas quaes previa,
que ein período naõ mui distante obrigariam o Governo
a nomeallo Generalissimo dos exércitos Independentes,
em lugar do General Morellos, secretavaniente desejava a
sua destruição.
Sabia que a integridade do General Mina o induziria
a reprimir a authoridade despotica, que até entaõ exercitava, em todas as repartiçoens civis e militares; e que
a sua humanidade reprimiria os muitos actos de oppressaõ e injustiça, que se exercitavam no districto de
sua coinmandancia, que nesse caso se reduziria a seus
próprios limites. Sua tempera altiva e imperiosa naõ
podia soffrer rival, nem na imaginação, e ella lhe insinuou o remover o único indivíduo, que podia pretender
ser seu competidor.
O Coronel Noboa, que odiava o General quasi tanto
como Torres, entrou promptamente em suas vistas, e
aquella digna parellia consultou como poderiam livrar-se
delle, e de alguns dos principaes officiaes da Divisão, e
com o auxilio do resto formar um exercito para si:
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com taes sentimentos e intençoens, naõ be para admirar
que abandonassem a guarniçaõ á sua sorte .
Alguns dos officiaes estrangeiros, vendo que Torres
naõ fazia esforço algum para soecorer o forte, suspeitaram que seu motivo era o ciúme, que tinha a respeito do General Mina, porém este, longe de suspeitar a
causa, attribuiaa demora ao tardio modo porque os
Mexicanos fazem tudo.
Tinham-se passado duas semanas depois que o forte
foi investido, e a pequena quantidade de mantimentos,
que originalmente estava nos armazéns, ainda que distribuída oom a maior economia, estava quasi consumida,
e naõ havia água, excepto uma pequena quantidade,
apanhanhada de tempos a tempos da chuva, que éra mui
pouco copiosa naquella elevada situação.
Como fosse impossível sustentar-se por mais tempo,
sem ser soecorido, determinou o General ir em pessoa accelerar a vinda do General Torres com o seu exercito, e trabalhar por fazer entrar na fortaleza supprimento de água e mantimento. Saio na mesma noite,
accompanhado somente por um ajudante de campo, e
dous ou três officiaes creoulos, e passou pelas linhas do
inimigo sem ser descuberto. O Coronel Young foi nomeado commandante, durante a sua auzencia, com instrucçoens de que, se naõ fosse socorrido até certo tempo, abandonasse o forte e saísse com a guarniçaõ;
As baterias Realistas continuaram a fazer fogo com
• A traição de Torres e Noboa nesta e n'outras oceasioens be
alem de toda a duvida, pela ccm.fiçaõ de um dos officiaes do
mesmo Torres, quando a sua queda o póz a seguro de seu resentimento.
Uma pessoa pertencente ao Governo me disse,
que julgando pelas cartas officiaes de Torres e Noboa, eram
elles os peiores inimigos; q«ie o General Miua jamais teve.
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bala e metralha, e bombas, sem intermissaõ, a que se
naõ podia responder pela escacez de muniçoens; fizeram
porém pouco damno, porque a maior parte das balas
passavam alem das obras, ou batiam contra os rochedos
aonde ficavam.
Uns 7 ou 8 dos officiaes estrangeiros, impacientes do
estado de inactividade, em que estavam na guarniçaõ,
saíram a escaramuçar com o Inimigo, na barranca de
baixo, mas ficando dous delles ferridos foi isso ao depois
prohibido.
Logo depois da partida do General; em conseqüência das privaçoens, que se soffriam, desertaram a maior
parte dos Mexicanos ; e até alguns soldados de Soto-laMarina, que tinham seguido a Diviaaõ em todas as situaçoens de difficuldade e perigo ate aqui. seguindo o
seu exemplo; se reduzio a guarniçaõ a 2õ0 homens effectivos.
Haviam passado alguns dias, depois que o General
saio do forte, sem que se recebessem noticias de seus
movimentos, nem de que viessem alguns auxílios, e as
tropas estrangeiras começaram a mostrar-se dissatisfeitas. Temendo que fossem trahidas á gente do paiz,
desejavam capitular e retirar-se do forte.
O Coronel Young, mais para as apaziguar do que por
esperança, que tivesse, de obter termos favoráveis, determinou entrar em negociação com o inimigo, para saber
que condiçoens aceitariam, se as circumstancias fizessem
necessária uma capitulação.
Arvorou-se uma bandeira branca no forte, que foi observada pelo inimigo, e as suas baterias cessaram o fogo» e o General Linan mandou dous officiaes juncto do
muro. O Coronel Young mandou o Cirurgião mor da
Divisão, que faliava Hespanhol, a tractar com" elles, mas
VOL. XXVIII. N." 168.
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os officiaes Hespanhoes entendiam mais bem o Inglez,
e a conferência se fez nesta Língua.
O Cirurgião lhes perguntou, seo official commandante
do forte estivesse disposto a captiular, que termos se lhe
concederiam; e elles responderam, que se perdoariam as
vidas dos indivíduos, mas que os estrangeiros deviam
ficar prisioneiros de guerra e ir para a cidade rio México,
e ali esperar a decisaõ da Coite de Hespanha sobre seu
futuro destino.
O Cirurgião observou, que a guarniçaõ estava com as
armas nas maõs, eoseu General podia ter visto, que elles
as sabiam manejar e defender-se, e naõ éra de suppôr,
que se submetteríam a condiçoens tam deshonrosas;
se porém tal era realmente a sua opinião, provavelmente
se acharia enganado.
Julgando acabada a conferência, o Cirurgião ia a despedir-se, quando os officiaes Hespanhoes lhe pediram
que os acompanhasse á bateria no monte, e se avistasse
com o General Lifían, porque elles naõ tinham authoridade de modificar as condiçoens propostas.
O General Lifían o recebeo polidamente, mas naõ pareceo disposto a alterar os termos da capitulação, intimando, que sabia mui bem qual era o estado deplorável, a
que a guarniçaõ se achava reduzida, em conseqüência
da deserção e do desamparo dos que ainda restavam, a
quem a fome em breve obrigaria a render-se à discrição, se elle estivesse disposto a esperar esse acontecimento. Accrescentou, que teria tomado o forte por
assalto, se as suas muniçoens naõ estivessem quasi exhaustas, e que esperava novos supprimentos, e entaõ
tomaria a praça de assalto indicando-lhe mui claramente
que naÕ daria quartel.
A isto respondeo o Cirurgião, que devia esperar perder alguma gente, porque o forte se defenderia até a
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ultima extremidade; disse elle, que poderia perder
40 ou 60 homens, mas que naõ tinha duvida do reeujtado.
Despedio-se entaõ o Cirurgião, informando-o de que
se arriaria a bandeira branca á sua chegada no forte, e
oue se devia dar por concluída a conferência.
Quando o Coronel Young soube das condiçoens, que offerecia o General Realista, ordenou que se escrevessem,
e se arriasse a bandeira branca, e tornou a começar o fogo
das baterias inimigas.
Até que ponto éra justificável o General Linanem tentar obstinadamente impor condiçoens a homens determinados a morrer antes do que deshonrar-se, deve ser deixado á decisaõ de seu Governo ; mas he certo que o seu
comportamento nesta occasiaõ custou aos Realistas mais
de mil de suas melhores tropas, e dever elle seu subsequente triumpho sobre um punhado de homens resolutos, mais â avareza, naõ suspeitada, e traição de dous
indivíduos, em quem confiavam, do que á sua sciencia
como commandante, ou ao valor de suas tropas.
Ja se naõ fallava mais de capitulação, cada estrangeiro
no forte estava resolvido a sacrificar a sua vida, antes do
que submetter-se a tam deshonrosas condiçoens; confirmaram-se nesta resolução, recebendo uma carta do General Mina, que os informava, de que estava preparado para
nietter soccorros na praça, e que o General Torres se vinha approximando com um corpo de tropas para atacar o
inimigo.
Depois de repetidas solicitaçoens do Generel Mina, temendo o General Torres, que se suspeitassem seus motivos saio de Remédios, accompanhado pelo Coronel Noboa, com 600 homens da guarniçaõ. Avançou até 7 léguas de distancia de Sombrero, aonde encontrou um destacamento do inimigo, com uma peça de artilheria, que o
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General Lifían mandara contra elle. Covardice e traição
o moviam, e por Í9SO desejava um pretexto para se retirar, e â primeira descarga da artilheria do inimigose retirou, e fechou-se no forte de Remédios.
He desnecessário produzir mais provas de sua traição
e falta de inclinação, para auxiliar a guarniçaõ, do quea
circumstancia do General Torres trazer tam pequena força para obrar contra o inimigo, que tinha pelo menos 4.000
soldados debaixo de seu commando.
A guarniçaõ, posto que no estado próximos morrer de
fome, esperou pacientemente alguns dias mais, masouvindoque o General Torres tinha sido derrotado, e se tinha
retirado, e que naõ chegavam soccorros do General Mina,,
perderam as esperanças de poder defender o forte por
mais tempo.
Aos 18 de Agosto, o Coronel Young, depois de ter consultado com o Marechal Moreno, e alguns dos principaes
officiaes, mandou arranjar tudo para abondonar o forte â
meia noite.
O que havia de supérfluo em armamentos foi queimado, enterrados os feichos e barris. A caixa militar, que
ainda continha 18.000 pezos fortes, além do que as tropas
podiam levar sem se sobrecarregarem, foi entregue ao General Moreno.*
* Quando o General Mina saio do forte, ordenou, qne, no caso
da guarniçaõ ser obiigadaaabandonallo, a caixa militar se entregasse a Moreno, para a esconder; o que elle fez tam bem e eficazmente, que nunca mais vimos delia um só pezo forte. Elle disse
ao General Mina, que a tinha enterrado no forte, e que o inimigo
a achara; mas eu o vi mandar consideráveis sommas, por um de
seus paizanos, na mesma noite, que se lhe entregou. 0 General Mina, de sua natureza desleixado em matérias pecuniárias,
naõ fez mais indagaçoens.
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Este homem, que vivia seguro em sua casa por detraz
de um grande rochedo, no ceio da abundância, durante
todo o sitio, em que naõ tomou parte activa, nunca cessou
de exercitar o officio de vendelhaõ. Extorquia dos affaimados soldados, que diariamente expunham suas vidas na
defeza do seu forte, preços exhorbitantes pelos artigos que
lhes vendia de seus armazéns, e que introduzia na praça
por meio dos paizanos, e que augmentava em valor â proporção de sua escacez, durante o progresso do sitio.*
Por esta baixa eavaienta disposição, indigna de um official, accumulou considerável somma de dinheiro, e tendolhe o General Mina commettido a distribuição ás tropas
dos eflèitos capturados ao inimigo, desde a chegada da
Divisão em Sombrero, teve o cuidado de naõ se esquecer
de si.
Como até aqui naõ tinha tido occasiaõ de pôr em segurança seu mal ganhado pecúlio, voluntariamente sacrificaria toda a Diaisaõ; antes do que abandonallo: seu interesse absorbia toda a outra consideração, e éra secretamente averso â proposição de que se evacuasse o forte.
Temendo que os officiaes da Divisão, se lhe dessem
para tempo reflectir, poderiam suspeitar seus verdadeiros
motivos, em desejar defender uma praça reduzida pela
fome á ultima extremidade, e que a prudência commum
exigia que se abandonasse, apparentemente acquiesceo na
conveniência da medida, occultando seus verdadeiros sentimentos, até pouco tempo antes da hora prefixa, e entaõ
mandou chamar o Coronel Young e alguns dos princi* Até vendeo por um exorbitante preço aos famintos soldados
a cuja água da chuva, que ajunctou num buraco, cavado para
este fim, juncto ao seu armazém, e também uma quantidade de
assucar, que se trouxe do Jornal, e que de facto era propriedade
da Divisão,
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pães officiaes para sua casa, para fazer um conselho de
guerra.
Disse-lhes, qua o forte éra ainda capaz de defeza por
mais alguns dias, pois elle podia dar raçoens dr arroz, farrinha efeijaõ, de seus próprios armazéns, durante aquelle
período, e sendo o tem poda estação chuvosa, a guarniçaõ
podia anticipar um supprimentod'agua por esse meio.
Pensava também, que o General Mina se poria immediatamente á frente das forças do General Torres, e ou
traria soecorros áo forte, ou obrigaria o inimigo a levantar
o cerco.
Este raciocínio éra de tam pouca satisfacçaõ para o
Coronel Young, e officiaes estrangeiros, que julgavam
improvável que o General pudesse fazer tanto no breve
espaço de dous ou três dias, além da consideração de que
o inimigo diariamente estendia suas linhas, e investia a
praça mais de perto: e que por tanto éra imprudente ficar ali até que a retirada fosse por extremo precária, se
naõ de todo impracticavel.
Moreno, vendo que os officiaes da Divisão naõ approvávam a tentativa de defender o forte por mais tempo,
ardilosamente atacou sua sensibilidade como officiaes, e
homens de honra, declarando-lhes, que ainda que as tropas auxiliareso abandonassem, elle continuaria na praça,
com a pequena parte de sua própria gente, que ainda
restava, e com aquelles dos naturaes do paiz, que quizessem participar de sua sorte, e continuaria a defeza até a
ultima extremidade.
Nesta declaração se lhe uniram seus officiaes (dous ou
três) que eram igualmente interessados com elle em ganhar tempo para remover suas famílias e effeitos.
O Coronel Young, picado das insinuaçoens de Moreno,
respondeo asperamente, que os Anglo-Americanos e elle
presumiam, que o resto dos estrangeiros eram tam valen-
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tes como os seus soldados, e sabiam igualmente bem fazer
frente ao perigo como os Mexicanos, ou qualquer outros
homens. Concluio o Conselho, e Moreno ganhou o seu
ponto, e revogaram-se as ordens para a evacuação do
forte.
Esta fatal determinação foi provavelmente a causa da
ruína da Divisão. Ha pouca duvida que a guarniçaõ podia sair com segurança aquella noite; alguns officiaes de
Administração, naõ sabendo, por ser ja mui tarde, a mudança das medidas, e naõ tendo o commando das tropas,
saíram do forte com seus criados, á hora determinada,
e foram seguidos por alguns soldados estrangeiros, econsiderável numero de naturaes do paiz, e todos passaram a
salvo as linhas do inimigo.
Na manhaã seguinte, aos 19, um moço do Canada, cirurgião assistante, movido de medo saio do forte, sem ser
percebido, e foi ter ao inimigo.
Por este meio se soube do estado da guarniçaõ, reduzida a menos de 200 homens, e da intenção de abandonar a
praça ; e pensando que seria fácil a conquista, resolveo o
General Lifían dar o assalto, que ameaçara.
Quando os Realistas se descubriram em movimento, e
avançando por todos os lados, para o ataque, fez o coronel
Young todos os preparativos para os repulsar.
Os estrangeiros, em quem mais confiava, foram postados nas baterias, e no muro em frente; os poucos naturaes
do paiz, que ainda restavam, tiveram ordem de proteger
os flancos e retaguarda, aonde em conseqüência da grande
declividade e difficuldade de subida, menos perigo se temia. Alguns dos melhores atiradores entre os AngloAmericanos foram postados no muro, para atirarem aos
officiaes do inimigo, e deixando assim os soldados sem
commandante, crear a desordem e confusão nas fileiras.
Apenas se tinham completo estas disposiçoens, quando os
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Realistas começaram a desfilar da linha de approche em
frente, e avançaram emcolumna para os muros.
Alguns paiaznos, obrigados ao serviço, marchavam
adiante.com as escadas : permittio-se-lhes chegaram mui
perto, a cem passos das obras,antes de se lhes atirar um só
tiro do forte, e entaõ se descarregou a mosqueteria, matando alguns dos paizanos, o resto largou as escadas e fugio.
As baterias se abriram logo contra a columna do inimigo, e as peças carregadas de metralha e as espingardas
de bala, derribáram as fileiras, em quanto a mosqueteria,
e os atiradores mataram em poucos minutos a maior parte
dos officiaes, que lhe ficavam ao alcance.
A avançada da columna do inimigo foi por isso parada,
e caindo em desordem muitos dos soldados deixaram as
fileiras, para se metterem atraz dos rochedos, e evitar assim o destructivo fogo da guarniçaõ.
Alguns dos officiaes Hespanhoes, conhecendo que os
auxiliares tinham nelles fitos os olhos, trabalharam em
vaõ por forçar os soldados para fora dos seus escondrijos,
à força de pancadas, de espada de plancha, mas o terror,
pela mortandade que tinham visto, venceoos sentimentos do dever, e da vergonha.
Alguns delles, em quanto assim estavam empregados,
foram mortos a tiro, pelos atiradores do muro, sendo victimas de uma ambição de parecer valentes, na opinião
dos ofiiciaes do General Mina. Mas percebendoque eram
inúteis seus esforços buscaram todos refugiar-se entre os
rochedos, temendo avançar ou retirar-se á face das baterias.
As desconcertadas columnas do inimigo ficaram nesses escondrijos até a noite, e fugiram durante a obscuridade, deixando, em quanto se pôde julgar do forte, cerca
de 400 mortos.
Durante o assalto cm frente fizéram-se algumas fracas
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tentativas para approches pelos outros lados do forte.mas
fòiam facilmente repulsadas pelos Mexicanos, e poucas
mulheres, e peíos ri iados dos officiaes, com pedras. Sendo quasi impossível pela natureza dos impedimentos naturaes entrar no forte por aquella parte, he provável, que
a única intenção éra divertir a guarninaõ do ataque principal.
Disseram os desertores, que o regimento Hespanhol de
Saragoça foi o que mais soffreo nesta acçaõ, perdendo
quasi todos os officiaes, e grande proporção de soldados.
A perda da guarniçaõ ainda que pequena foi mui senti»
da, tendo de lamentara morte do Commandante, o Coronel Young. Cerca do fim do ataque, quando o inimigo
fugia em desordem, subio a um alto rochedo, em situação mui exposta, juncto ao muro, aonde uma bala de peça da bateria inimiga no monte, que conservava incessante fogo, lhe levou o alto da cabeça, estando animando a
guarniçaõ, com gritos de " viva Ia pátria.''
Morreo sem dar um gemido, efoi mui lamentado pelos
Anglo-Americano8 e Inglezes, que compunham a principal parte dos estrangeiros. Depois do general Mina éra
elle o official, em quem mais confiavam nos casos de perigo e difficuldade. O ajudante de campo do Coronel
Young foi também morto, e um official Mexicano, e outro ferido: esta foi toda a perca da guarniçaõ.
O General Linan, achando que éra provável perder mais
de 50 ou (50 homens, antes que pudesse entrar o forte por
assalto, nunca mais fez fogo das suas baterias. Desesperando de o reduzir por força, contentou-se com dobrar
as guardas, nos pontos por onde as tropas da guarniçaõ
se podiam mais facilmente escapar, e esperou até que a
fome os obrigasse a renderem-se.
Na noite do ataque se obteve bastante água, pela chuva
VOL. XXVIII. N.° 168.
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que houve, ainda que desanimada a guarniçaõ, pela perda
de seu Commandante, determinou-se a defender o forte
por mais alguns dias. Esperava-se ainda soccorro, pelos
esforços do General em seu favor, mas aos 22 dias, estando consumidos todos os mantimentos, foi necessário evacuar a praça.
Conheciam as tropas mui bem a cruel necessidade de
abandonar os seus feridos â mercê de um inimigo selvagem, irritado pela perca soffrida em sua recente derrota;
esperavam com tudo, que sua desamparada situação orasse
a seu favor; mas tinham ainda de aprender o quanto he
capaz um Hespanhol, instigado pelo ódio e pela vingança.
Os feridos, conhecendo a necessidade a que seus companheiros estavam reduzidos, de abandonar o forte para
salvar suas vidas, e a impossibilidade de os levar com sigo
pelas linhas do inimigo, por onde com toda a probabilidade seriam obrigados a abrir sua passagem á espada, acquiescèram na sua sorte sem murmúrio.
Aquelles que a natureza de suas feridas lhes permittia
marchar foram previamente mandados para o forte Remédios, mas havia ainda nos hospitaes 70 ou 80 indivíduos,
incluindo os naturaes do paiz.
Evacuou-se o forte Sombrero pela meia noite, depois de
encravar a artilheria, epôr um rastilho, para dar fogo ao
armazém. A divisão auxiliar marchou em frente, osnaturaes do paiz, com as famílias de Moreno e uns poucos
creoulos vinham na retaguarda.
Moreno deteiminou levar com sigo a maior parte dos
seus effeitos que fosse possivel, e empachoua marcha com
algumas mulas carregadas que teve meios de procurar
para este fim : sendo o caminho mui estreito, e pela descida da barranca, íngreme e pedragosa, impediram muito
o progresso das tropas.
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A conseqüência se podia facilmente prever: o inimigo
informado desta sortida, pelos gritos das mulheres e crianças feridas, por caírem entre as pedras, na escuridão,
preparou-se para interceptar os fugitivos. Chegando estes ás linhas, os Realistas abriram um vivo fogo de mosqueteria, que em breve poz toda a partida em confusão:
estando sem chefe immediatamente se dispersaram, trabalhando cada um por escapar-se como podia. Estando a
noite mui escura, e naõ conhecendo os estrangeiros nada
da situação do lugar, foram muitos delles mortos, antes
de poder passar as linhas.
O Major Mauro, com alguns Francezes e tropas naturaesdopaiz na retaguarda, pensando que seria impossível
passar, voltaram para o forte; resolvendo defender-se, até
que tivessem mais favorável opportunidade dese escapar;
mas antes que pudessem desencravar as peças, e prepararse para resistir, o inimigo entrou nas obras, efêllos prisioneiros. No dia seguinte foram todos fuzilados; e os feridos, tanto estrangeiros como gente do paiz, foram assassinados a sangue frio em suas camas.
Os soldados Mexicanos foram feitos prisioneiros, e empregados em demolir as fortificaçoens, dirigindo-se a vingança dos Hespanhoes principalmente contra as tropas do
General Mina.
Os estrangeiros, que tiveram a boa fortuna de passar
as linhas do inimigo, ignorando pela maior parte alingua
dos naturaes, naõ se podiam aproveitar do serviço dos
paizanos, como guias, os quaes, bem longe de os ajudar,
fugiam logo que começavam a fallar, suppondo-os inimigos. A. conseqüência foi, que andaram errantes pelos
campos, e dispersos no outro dia, atê que a maior parte
delles caio nas maõs das patrulhas inimigas, e foram mortos
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Moreno escapou-se, e escondeo-se em um cerro, mas a
sua família e toda a sua bagagem caio nas maõs do inimigo: justo castigo de seu egoísmo e avareza. A o seu
comportamento interesseiroeavarentose pode justamente
attribuir o recente desastre; se elle deixasse no forte a sua
família, a quem os Hespanhoes naõ teriam feito mal, e
abandonasse seus inúteis tarecos, obrigando os creoulos a
fazer o mesmo, ha toda a probabilidade que a guarniçaõ
sairia a salvo.
O General, pouco tempo antes do inimigo fazer o ataque, trabalhou, com 200 homens das tropas do Coronel
Ortis, para metter soccorros no forte pela noite : mas ao
aproximar-se às linhas foi descuberto, fazendo-lhe os Realistas fogo, e fugindo elle caio o comboy nas maõs do inimigo.
O General, depois que saio do forte, mandou vários
correios ao forte Remédios, urgindo ao General Torres e
coronel Noboa.paraque trouxessem tropas em seu auxilio;
mas vendo que naõ vinham, posto que repetidas vezes
promettidas, tal vezconcebeo alguma suspeita de seus
motivos, o que e induzioa ir em pessoa averiguara causa
real da demora.
Foi atacado na planície juncto a Leou, por 300 Realistas, que fizeram uma sortida da cidade, para interromper
a sua marcha mas foram em breve repulsados com a perda
de seu commandante, e de muitos soldados*
* A maneira, por que este commandante foi morto, parecerá
singular a quem naõ sabe os custumes dos Mexicanos. Os paizanos saõ mui destros em atirar o laço, e raras vezes erram o
colher nelle o objecto do seu tiro. Um dos soldados de Ortis,
quandose ia em seguimento do Commandante, atirou-lhe o laço
laçou-o pela cabeça, e deitou-o do cavallo abaixo. Dahi metten-
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Quaesquer que fossem as suspeitas, que o General tivesse, a respeito do General Torres, parece que se dissiparam pela apparente franqueza de sua recepção no forte de
Remédios. Todas as tropas na sua commandancia foram immediatamente postas á disposição do General Mina, e offereceo-lhe, outra vez, servir debaixo de suas ordens.
Tinha elle muito respeito pela coragem pessoal do General Mina, e sua reputação, para tentar offendêllo abertamente, e éra obrigado a dissimular ao presente.
Em quanto as tropas, em Remédios, e commandancias
mais próximas, sê ajunctavam para marchar a Sombrero,
alguns da Guarniçaõ que escaparam, chegaram ali, e deram a noticia da evacuação da praça.
Pouco depois, parte considerável do exercito Realista
appareceo nas vizinhanças do forte Remédios, e se acampou, empregando-se em reconhecer a praça. Naõ se temia algum perigo, porque o forte éra robusto, as obras
estavam em bom estado de reparo, e tinha provimentos
para a numerosa guarniçaõ, ao menos para 12 mezes.
do esporas ao seu cavallo, foi a todo o galope pela planície, e
assim o matou em poucos minutos. Os Hespanhoes, no principio
da Revolução, temiam mais o laço do que outra qualquer arma
na maõ dos Mexicanos ; depois que se tem munido de lanças, e
armas de fogo, naõ esta tanto em uso.
(Continuar-se-ha.)
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340'. Sessaõ.

9 de Abril.

Segundo a ordem do dia, continuou a discussão, que
ficara adiada, sobre o 2.° artigo do projecto de decreto,
relativo ao commercio entre Portugal e Brazil.
O Sr. Marcos disse; que destinado a ensinar aos homens o caminho da salvação, seria desculpado se naõ
explicasse exactamente o objecto em discussão. Havendo-se concordado, que todo o commercio entre as diversas possessoens Portuguezas fosse feito em navios de
construcçaõ e propiderade Portugueza, se propõem
agora que entrem nesta classe os de construcçaõ estrangeira, que fossem de propriedade Portugueza, ao tempo
da publicação do decreto. Alguns dos illustres Deputados sustentaram a proposição, outros seoppuzérama
ella, ou a admittiram com restricçoens. O primeiro preopinante, que apoion o artigo, argumentou com o exemplo
da Inglaterra: outro impugnou-a, mostrando-se inimigo
de theorias, panegirista da praxe, e com muita sabedoria
demonstrou, que os factos provam os erros de especulação. Um hábil pensador divergio do parecer mencionado,
e argumentando logicamente mostrou, que todas as classes da sociedade naõ deviam ser tributarias á classe mer-
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cantil; que naõ se devia inhibira concurrencia, causa de
publica e privada prosperidade ; que aos lavradores devia
ser facultado, segundo os princípios liberaes de economia
política, mandar os productos de sua industria agrícola,
emquaesquer navios, ou fossem nacionaes ou estrangeiros,
preferindo os que mais baratos fizessem os transportes de
seus gêneros. A terceira opinião naõ admittio a prohibitiva absoluta, nem a liberdade illimitada, tam decantada por um Inglez, legislador de Economia Política, o celebre Smith. Demonstrou depois o illustre Deputado,
que a Inglaterra por sua segurança e defeza, e naõ para
animar a industria, he que apoia este monopólio mercantil, do qual resulta a dignidade daquella Naçaõ. Quanto
á segunda opinião de liberdade illimitada, e que seria para
desejar, que todas as naçoens abraçassem, só he practicada nos portos francos: o mesmo Smith diz, que a liberdade perfeita de commercio he uma visaõ, que provavelmente se naõ realizará. A terceira opinião, naõ sendo
fundada em theorias, naõ éra regeitavel, segundo o sentir de um honrado membro deste Congresso, e tem sido experimentada pelos Anglo-Americanos, que admittem em
seus portos todos os navios estrangeiros, naõ os exceptuando mesmo do commercio de cabotagem, pagando mais
duas libras esterlinas de direitos por tonelada, e dez por
cento de sua carga: admittem mercadorias estrangeiras,
sem inquirir os navios em que vieram, pagando 15 por
cento ad valorem. Com esta franqueza de Commercio
tem prosperado os Estados Unidos; mas as suas vistas naõ
saõ conservar grande marinha, por se acharem longe das
querellas Europeas, mas augmentar a sua povoaçaõ e riqueza. Naõ me proponho disse o illustre Deputado, decidir qual destes três systemas he preferível nas actuaes
circumstancias, restrinjo-me a dizer, que, se o Soberano
Congresso pretende ter uma força marítima de 20 embar-
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caçoens de guerra, que he o que poderá haver em Portugal, a pezar de todos os sacrifícios, força de que naõ pôde
resultar vantagem á segurança e defeza, por ser insufiiciente para isso, e porque Portugal sempre será defendido
pela sabedoria do Governo Inglez; admitta emborao systema prohibitivo: porém se tem em suas vistas enriquecer-se pelo commercio, e engrandecer o Brazd pelo progresso de sua povoaçaõ, entaõ adopte a sabia política dos Estados-Unidos. Ponderou mais algumas hypotheses, que
parecem desfavoráveis ao systema prohibitivo, e destructivas da riqueza nacional: 1.» um negociante Portuguez
residente em paiz estrangeiro, proprietário de navios, resolvendo voltar a sua pátria, se passar o artigo, deverá
alienar suas embarcaçoens, naõ podendo servir-se dellas
para transportar os gêneros commerciaes, ou especular
em portos do Reyno Unido: 2." Um estrangeiro quebra
em qualquer das nossas praças, naõ haverá comprador
para qualquer de seus navios, e assim ficam os credores
privados de suas dividas, e o commercio nisso atrazado;
e como sou, disse so Deputado, amigo dos negociantes industriosos de Lisboa, parecia-me mais conveniente, que
em lugar deste artigo prohibitivo e contrario aos interesses de Portugal, se estabelecesse aqui nesta excellente cidade um porto franco para todas as mercadorias nacionaes
e estrangeiras, com o mesmo regimento do porto franco
de Ponta-Delegada, estabelecido pelo Alvará de 26 de
Outubro de 1810. Em breve tempo esta capital Luzilana
ficaria mais rica do que em outro tempo foram Veneza
Gênova e Hollanda. Os mesmos Inglezes em certos portos, em favor do commercio, restituem os direitos, a que
chamam drawback, ou prima em Fracez: para aqui refluirão todos os capitães da Europa, e no Brazil seguirão sua
direcçaõ natural, sendo empregados na lavoura e naõ em
navios ; porque aquelle paiz por ora he agricola, e naõ
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pôde ter cabedaes superabundantes para construcçaõ de
embarcaçoens, principalmente por terem sido aprezadas
mais de cem pelos piratas. Declaro mais, que antes de
qualquer decisaõ seléa o Alvará de 25 de Abril de 1818,
e outras leys existentes, que regulam o Commercio do
Reyno do Brazil, desde a Carta Regia de 28 de Janeiro de
1808; porque em um dos dias da semana passada mui sabiamente ponderou um honrado e illustre Deputado, que
sempre fosse posta â vista a ley, que se intentasse revogar
ou modificar.
O Sr. Pinto de França propôz-se responder a alguns dos
argumentos do Deputado, que o precedera; e como se
asseverou, que o ter-se a Inglaterra feito poderosa e senhora dos mares, por haver segurado só para si e seus navios
o seu commercio de cabotage, dahi se devia tirar a conseqüência, que fizessem os Portuguezes o mesmo para serem
também poderosos, ricos e respeitados. Passou depois a fazer observaçoens, sobre o péssimo estado, em que se acham
nossos navios, uns apodrecendo, outros j a podres, quasi
todos amarrados, e incapazes de navegar ; e isto quando
as outras naçoens estaõ augmentando este tam interessante ramo;e até doMediteraneo, pois sabia, quede Gênova
vaia sair uma embarcação de 500 toneladas com tal destino. Que o Reyno Unido, a pezar de ser agrícola, tem
necessidade de exportar parte de suas immensas producçoens, e por isso necessita de immenso numero de vasos.
Defendendo assim com estes e outros argumentos o artigo, naõ duvidava que soffresse alguma emenda, com tanto
que se naõ alterasse o seu sentido em geral.
O Sr. B. Carneiro, apoiando a opinião precedente, defendeo, que em similhantes crises as theorias naõ saõ admissíveis : discorreo sobre o miserável resultado do decrecreto, que concedeo a admissão dos estrangeiros no BraVor.. X X V I I ! . No. 168.
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zil, contendendo, que aquellas provincias tem sido vicümas da franqueza daquelle : fallou depo.s da legislação do
illustre Marquez de Pombal, relativamente ao Commercio; dizendo, que elle naõ fazia as leys no seu gabinete,
como JoaõBaptista é escrevia as suas regras no interior
do seu quarto; porém que chamava os mais hábeis e conhecidos negociantes, e que com elles conversava frequentemente, que os ouvia com toda a attençaõ, e, combinando
todas estas cousas, he que formava entaõ as leys e as apresentava, e por isso tinham todas aquellas leys o cunho de
boas : que naõ tributava louvores ao despotismo daquelle
Ministro, mas ao que elle fez de bom.
O Sr. Ribeiro de Andrade, arguindo contra os que defendiam o artigo, sustentou, que éra de absoluta necessidade fazerem-se-lhe algumas restricçoens.
O Sr. Ferreira Borges, lembrando, que, no decurso deste debate, se tem muitas vezes feito allusaõ ás alcavallas,
que ainda soffre o negocio, e reforma, que he necessário
fazer-se na marinha, pedio licença paralêrum projecto de
decreto, que offerecia, e que, se fosse approvado, evitaria todos os mencionados inconvenientes.
O Sr. Presidente disse, que similhante leitura éra fora
da ordem.
O Sr. Corrêa de Seabra sustentou o artigo; porque por
falta de Marinha perdemos a representação, que nos compete, por nossa posição geographica e local. Discorreo
depois pela historiado commercio Portuguez, e sua decadência; e disse que o Ministro, que pretendeo remediar o
mal repentinamente, posto que lhe naõ faltavam talentos
e amor ao trabalho, desgraçadamente, em vez de se darão
estudo da historia da Naçaõ, e accommodar ás causas
que tinham produzido aquelle effeito, o que o traria a lembrar-se da mesma providencia, que recommenda este artigo, entregou-se a theorias, formou grandes e vastos planos
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naõ próprios para as circumstancias dos tempos, que com
elle acabaram, e a Naçaõ retrogradou. Concluio o i l l u s .
tre Deputado, que pelo decreto de 25 de Abril de 1818
se haviam dado em parte as providencias do artigo.
Depois de fallarem vários outros Snrs. Deputados, foi
approvado o artigo.
Passou-se a discutir o artigo 3.° que foi, também approvado, depois de breve discussão.
O artigo 4.° que se começou a discutir, ficou adiado.
Leo-se o parecer da Commissaõ de Commercio, sobre
uma consulta, que a Juncta do Commercio entrepoz, á
cerca da pretençaõ de Antônio Jozé Baptista e Salles, o
qual propõem, que intenta mandar para a Ásia o seu navio, Gram Careta, e pede ser dispensado l.° de levar
dous cirurgioens: 2.° de levar dous aulistas : 3. 0 de pagar
2 por cento sobre a imposição da moeda estrangeira. A
Juncta diz, quanto aos cirurgioens, que ignora se ha ley,
mas que pôde affirmar, que se alguma ha, he procedente
daquellas epochas, em que se gastavam longos tempos
nessas viagens: quanto aos aulistas, que sempre se concedeo essa dispensa, e até ja como despacho de tarifa: quanto á imposição sobre a moeda estrangaira se devia também abolir, por ser de pouco lucro para a fazenda nacional, e uma alcavala, que atraza o commercio. A Commissaõ combina com a Consulta, e julga que estas medidas se devem fazer geraes, a todos os navios, que navegam para a Ásia. A pprovou-se o parecer, menos na parte da imposição, sobre as moedas estrangeiras, que ficou
adiada
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10 de Abril.

Segundo a ordem do dia, se discutio um artigo addi-
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cional á Constituição, proposto pelo Sr. Povoas. " N e nhum Portuguez poderá escusar-se do serviço militar,
quando e na forma, que for chamado pela ley." Foi regeitado.
Discutio-se outro additamento proposto pelo Sr. Vasconcellos. Tendo-se decidido, que, no tempo de paz, naõ
haja general em chefe do exercito, proponho que se accrescente, que naõ haja também general em chefe da armada. Foi approvado.
Outro additamento proposto pelo mesmo. " Que quando um cidadão for declarado innocentente pelo Juizo dos
Jurados, nunca seja permittido á parte aceusadora recurso, e que elle naõ possa ser jamais perseguido, pelo crime
de que foi accusado, e que este artigo se declare na Constituição. Resolveo-se que a doutrina deste artigo naõ
entrasse na Constituição.
Um additamento proposto pelo Sr. B. Carneiro. " A
Constituição somente poderá ser reformada ou alterada
em algum ou alguns de seus artigos, depois de haverem
passado quatro annos, contados desde a sua publicação.
Isto passou no artigo 28 : agora proponho: " E quando
tractarem de instituiçoens novas, contados desde que se
houverem posto em execução."
O Sr. Moura offereceo uma emenda. " Os artigos da
Constituição, cuja execução depender de leys regulamentares, se começarão a contar os quatro annos, desde o
tempo em que estas se publicarem." Foi assim approvado.
Additamento do Sr. Marcos Antônio de Souza. "Sendo deliberado em uma das sessoens antecedentes, que
pronuuciado a prizaõ algum Deputado, se naõ executasse
a captura sem participação ás Cortes, pelo Juiz da pronuncia, cumpre explicar, que se observe esta disposição,
naõ só nos três ou quatros mezes, em que se acharem con-
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vocadas as Cortes : mas também ainda dissolvidas estas
Se faça a mesma participação â Deputaçaõ permanente;
para que os Deputados gozem deste favor, em quanto
durar a sua Deputaçaõ, e tenha o Corpo Legislativo uma
perfeita independência do Poder Judiciário e Executivo."
Regeitado.
Additamento do Sr. Baraõde Molellos. " O s militares
só poderão ser privados de seus postos, por sentença proferida em Conselho de guerra, e confirmada no tribunal
competente."
" Todos os militares seraõ sugeitos a leys particulares,
tanto para manter a disciplina, baze fundamental do Exercitoeda Armada, como para regular a forma do juizo,
em que devem ser julgados, a qualidadedas recompensas
pelos seus serviços, e das penas nos delictos militares,
pelos termos prescriptos nos regulamentos actuaes, e que
para o futuro se estabelecerem."
Depois de larga discussão foi approvada a doutrinado
additamento desta forma. " O s officiaes do Exercito e
ATmada somente poderão ser privados de suas patentes
por sentença proferida em Tribunal competente."
Leo-se um parecer da Commissaõ de Justiça, sobre as
duvidas, que occorriam ao Chanceller da Casa da Supplicaçaõ, para sentenciar os prezos vindos da Bahia; á Commissaõ parece, que as razoens apontadas pelo Chanceller
saõ ponderosas, e que attendendo aos encommodos, que
tem sofi rido os dictos prezos, se authorize a Casa da Supplicaçaõ, para julgar aquelles ; que nella o quizerem ser,
remettendo os demais para a Bahia, para serem julgados
na Relação daquella provincia.
Houve sobre isto largo debate, propondo o Sr. Alvez
do Rio uma amnistia geral, para os dictos prezos; mandou-se appresentar esta indicação por escripto; e s e a p provou, no entanto, o parecer da Commissaõ.
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11 de Abril.

Segundo a ordem do dia se discutio o projecto dedecrepara a reforma das Secretarias de Estado.
343 a . Sessaõ.

12 de Abril.

A ordem do dia éra a Constitituiçaõ. Discutio-se um
artigo addicional, proposto pelo Sr. Ferreira Borges.
" Proponho, que no titulo 5.°, que tracta do Poder Judicial, se introduza o seguinte: Haverá tribunaes deCommercio nos portos de mar, e com a jurisdicçaõ, alçada e
organização, que a ley designar. Em Lisboa, além do
tribunal ordinário haverá um Supremo Tribunal de Commercio, que conhecerá por appellaçaõ das sentenças dos
tribunaes ordinários, e bem assim das sentenças proferidas por árbitros, no caso que o compromisso dê lugar a
recurso: as suas attribuiçoens e organização seraõ reguladas pela ley". Foi regeitado.
Additamento do Sr- Borges Carneiro. " Depois do artigo 28, se acerescente : A disposição do artigo antecedente tem lugar em tempo de paz. No tempo de guerra
interior ou exterior, depois que as Cortes houverem declarado por duas terças partes dos votos estar a Pátria
em perigo, poderão suspender a execução daquelles artigos da Constituição, relativos á divisão dos poderes políticos, que julgarem necessários, e proveraõ como convier
â salvação publica." Foi regeitado, como contrario ás
Bazes.
O Sr. Guerreiro fez uma indicação, a qual foi também
assignada pelos Snrs. Pinto de França e Ribeiro de Andrade, para que se declare sem effeito o decreto de 3 de
Junho do anno passado, e ordem das Cortes de 9 domes-
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mo mez, porque vários indivíduos, vindos do Rio-de-Janeiro, foram mandados sair para fora de Lisboa.
344.* Sessaõ.

13 de Abril.

A Commissaõ de Fazenda fez um relatório, propondo
que se vendesse em Leitaõ 500quintaes de páo-brazil, admittindo em pagamento letras chamadas de Portaria, sacadas depois do l.° de Outubro de 1820, e antes do ultimo de Maio de 1821, pela preferencia, que lhes compete,
vistas as circumstancias particulares dos fornecimentos,
que representam.
O Sr. Peixoto oppoz-se a este parecer, porque dividas
tam sagradas deviam ser logo pagas a dinheiro de contado,
que todos os credores do Estado estaõ nas mesmas cir_
cumstancias, principalmente os que em 1808 forneceram
o Exercito Restaurador, que das margens do Douro veio
a Lisboa, arrancar a capital das maõs dos Francezes : assim que naõ devia dar-se a proposta preferencia a estas
letras.
O Sr. Ferreira Borges sustentou o parecer da Commissaõ, mostrando a differença a favor destes fornecimentos
para o Exercito, que firmou agora a liberdade : e que generosamente foram offerecidos pelos preços correntes. O
mesmo seguio o Sr. Borges Carneiro, dizendo, que éra indecoroso estarem por satisfazer estas dividas, quando se
dispendia muito inutilmente, por exemplo com a Relação
Camararia da Patriarchal, pela administração das suas
rendas, o que se podia fazer pelo Thesouro, poupando-se
aquellas quantias.
O Sr. Bastos apoiou em parte o parecer, mas queria se
incluísse 600.000 cruzados, que se pediram emprestados
em 1808 para o Exercito Restaurador; que a Juncta do
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Porto, applicou entaõ a isto novos impostos, que foram
desviados para o Erário.
O Sr. Luiz Monteiro queria, que se declarasse, que esta
medida éra só a respeito do Exercito Regenerador, que
marchou do Porto para Lisboa, e naõ do que contra elle
foi de Lisboa. Da mesma opinião foram os Snrs. Moura
Bastos e outros. Mas combateo-os o Sr. Franzini, julgando odiosas essas distincçoens entre tropas, que eram
todas Portuguezas. Aprovou-se em fim o parecer da
Commissaõ, com a declaração, que as letras, que se mandavam admittir aos pagamentos, eram somente aquellas,
que proviessem de gêneros fornecidos ao Exercito Regenerador, vindo do Porto, e os credores pelo fornecimento desde 24 de Agosto.
Discutio-se depois, segundo a ordem do dia, o projecto
sobre os foraes, sendo a discussão interompida para se receber a congratulação ás Cortes, que veio apresentar o
ex-Governador do Maranhão Bernardo da Silveira Pinto, e que foi recebida com a formalidade do custume.
Leo-se o parecer da Commissaõ de Fazenda, sobre o
offerecimento que fazem de um empréstimo, debaixo de
certas condiçoens, certos negociantes-em Inglaterra. A
Commissaõ informa, que dentro em poucos dias apresentará um plano sobre empréstimos, e que se responda aos
negociantes, que por óra se naõ aproveita a Naçaõ do
convite.
O Sr. Luiz Monteiro mostrou o perigo desta negociação, em que a proposta se reduzia á emprestar dez milhoens, a 68 por cento. Approvou-se o parecer da Commissaõ.
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15 de Abril.

Léram-se vários officios do Commandante das tropas no
Rio-de-Janeiro, Jorge de Avellez Zuzarte de Souza Tavares, dirigidos ao Ministro da Guerra, dando informaçoens sobre ossuccessos no Rio-de-Janeiro. (Vem os mais
importantes no principio deste N.°)
O Snr. Borges Carneiro disse, que os officios, que se acabavam de lêr, combinados com as noticias, que por outras partes havia, mostram com evidencia o estado das
provincias do Rio-de-Janeiro e as do Sul da America,
que logo, que resoou o grito da liberdade em Portugal,
retumbou no Brazil do Amazonas até o Rio-da-Prata,
aonde os povos, sem coacçaõ ou impulso de força, adheriram contentes â causa da mãy pátria, proclamando a
nova ordem de cousas, jurando as bazes da Constituição,
a Constituição, que as Cortes fizessem em Lisboa, obediência às mesmas, e a El Rey, e tudo isto, torno a dizer,
sem coacçaõ ou impulso algum de qualquer força ; seguese, que todos estes actos, practicados agora, saõ contra a
vontade dos povos, e tramados somente pelos Áulicos,
e por uma porçaõ de empregados públicos, que naõ querem perder o que roubaram, que desejam continuar a cevar-se nas prevaricaçoens e despotismos, que perpetravam
d'antes, e que saõ e foram sempre uns ladroens declarados de toda a Naçaõ : que naõ satisfeitos com tudo isto,
cercando a Augusta Pessoa do Principe Real, pretendem illudillo, e abusar dos seus poucos annos e inexperiência ; e sendo, como parece que he, verdade tudo o
que fica exposto, parece que dentro em pouco os povos conhecerão, que saõ enganados, e he de crer que
façam pagar bem caro todos estes procedimentos aquelYOL. XXVIII. N.o 168.
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les, que os envolvem nas desordens, e que os pretendem
esbulhar de todos os seus direitos: porém que éra necessário atalhar todos os males, que se offerecem, para que
naõ chegue a esse ponto, e que para isso he necessário,
que as Cortes e o Governo (que he responsável pela segurança do Brazil) naõ percam um só instante, para senaõ effectuar similhante catastrophe : continuou propondo differentes argumentos, para mais apoiar a sua
opinião, e offereceo duas indicaçoeus verbaes. l.»Que
se diga hoje mesmo ao Governo, que mande, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros remetta ao Soberano
Congresso, sem perda de um instante, a conrespondencia
diplomática respeito de Olivença, visto que deste conhecimento está dependendo o parecer da Commissaõ
Diplomática, relativamente a evacuação das tropas, que
se acham em Monte-Vedio; e que apenas ella chegue, se
tracte este negocio em sessaõ secreta, posto que a ellas
se oppôem, ou publica, como lhe parecer conveniente:
2.» Que a Commissaõ encarregada dos negócios do Brazil, dê com a máxima brevidade o parecer, sobre a
Representação da Juncta Provisória do Governo de S.
Paulo.
O Sr. Barreto Feio, elogiando muito o valor do Exercito Portuguez, propoz, que se mandassem imprimir no
Diário do Governo todos os Documentos lidos; para que
se conheça seu valor, honra, brio, &c. Apoiado com
grande entbusiasmo.
O Sr. Castello Branco expóz razoens para mostrar, que
naõ éra ainda tempo de tractar-se este negocio, e que o
Congresso devia esperar pelos officios originaes do Principe Real, para que á vista de uns e de outros se tome uma
resolução com justo conhecimento de causa : elogiou também a tropa, e que se naõ devia demorar um momento
em dar-lhe um testemunho honroso; e que tudo se pu-
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blique no Diário, para que os inimigos do actual systema
naõ alterem as noticias, como fazem, attribuindo todas
as desordens, que tem havido no Brazil, ao Soberano
Congresso.
O Sr. Ribeiro de Andrade levantando-se para elucidar
algumas proposiçoens do primeiro preopinante; asseverou que éra falso, que os successos do Rio-de-Janeiro
tenham sido resultado de uma facçaõ de Áulicos empregados, e ladroens, que desejam continuar a sorver o
sangue da Naçaõ, que saõ estes os votos de três provincias inteiras, e que os habitantes, especialmente os que
nellas figuram, tem tam honrados sentimentos e tam puras intençoens, como aquelles que ornam os que possuem os nobres membros desta Augusta Assemblea
(ordem, ordem ordem, se gritou de todos os lados; c
vozes também de desapprovaçaõ nas galerias. Restituido
o socego exclamou o Sr. Moura.)
He livre a cada um dos snrs. Deputados expor a sua
opinião, e o illustre Deputado deve continuar a fallar.
O Sr. Ribeiro d'Andrade repetio, que asseverava, que
iguaes sentimentos de honra animam a todos; e q u e defenderia sempre, que lhes naõ tocam os deshonrosos
epithetos, que lhes deo o primeiro dos illustres preopinantes, concluindo, depois de algumas razoens, que se
esperassem pelos officios do Principe Real; porque eia
preciso ouvir ambas as paites implicadas naqucile negocio; e que pela mesma razaõ se deve suspender ojuizo,
sobre os procedimentos da Divisão Auxiliadora.
O Sr. Pereira do Carmo disse, que a marcha regular éra
remetter o officio a unia Commissaõ, para interpor o
seu parecer, e depois discutir sobre elle.
O Sr. Moura insistio. cm que desde ja se fizessem elogios à tropa; e ao General, que fizera uma justa repre-
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sentaçaõ ao Ministro da Guerra, e este se portara mal na
resposta, e que tanto esta como a representação da Juncta de S. Paulo eram dignas de exemplar castigo.
Resolveo-se, 1.» Que ficasse o objecto adiado; 2o. Que
se mandassem imprimir no Diário as integras dos officios. 3.° Que naõ tem lugar as indicaçoens do Sr. B.
Carneiro.
O Sr. Freire lêo um requirimento do Sr. Ribeiro de
Andrade, em que pedia a sua escusa de Membro da
Commisaõ Especial, dos Negócios do Brazil, alegando
ter três irmaõs no Governo de S. Paulo e Rio-de-Janeiro,
- e • II
O Sr. Ribeiro de Adrade observou, que nao foi elle
quem a remettéra à Meza, e logo o Senhor B. Carneiro
disse, que fora elle quem a tinha feito, em conseqüência
de ter certeza, que eram estes os seus desejos. Assim
se decidio.
Segundo a ordem do dia se discutio o artigo 4.° do
decreto sobre as relaçoens commerciaes, entre o Brazil
e Portugal, Foi approvado até as plavras " ou sejam
de entrada:" o resto foi omisso. O artigo 5.» foi supprimido; assim como o artigo O.» O artigo 7." ficou
addiado.
O Sr. Ribeiro de Andrade propoz, que em conseqüência do que acabava de succeder, e do rumor, que tinha
havido nas galerias, naõ se reputava mais como Deputado de Cortes, e que asseverava, que nao voltaria
aquelle lugar; mas produz.o o Sr. Fernandez Thomaz
razoens com que o illustre Deputado socegou e continuou
a fallar.
3(i0.a Sessaõ.

16 de Abril.

Aprovou-se um artigo, para substituir a doutrina dos
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paragraphos 6 e 7 do artigo 224 da Constituição ; assim
como outro para substituir o artigo 64. Discutio-se
depois o artigo 32. e dahi o 33.

347-a Sessaõ. 17 de Abril.
Discutio-se parte do artigo 33 da Constituição, que
ficara addiado, sendo a mais notável parte, uma excepçaõ
á cerca dos cidadãos, que podem votar nas eleiçoens para
Deputados de Cortes, e diz:—"Que naõ possam votar nas
eleiçoens dos Deputados aquelles, que em 1830 completarem 25 annos, e naõ souberem ler e escrever."
Leo-se um projecto de Decreto, em 22 artigos apresentado pelo Snr. Ferreira Borges, tendente a melhorar a
navegação e construcçaõ dos navios Portuguezes: mandou-se imprimir para entrar em discussão.
Apresentáram-se officios do commandante da expedição, que foi para o Rio-de-Janeiro com escala por Pernambuco (Francisco Maximiano de Souza) datados de
Pernambuco 18 e 20 de Fevereiro.
Nelles diz, que
chegara aquelle porto com a expedição; que secundo o
que affirmam os Europeos a provincia apresenta character bem triste, mas que os officios da Juncta Provisória
de Governo tem outra face: que tencionava continuar na
sua Commissaõ, desembarcando o Brigadeiro Jozé Corrêa de Mello (que ia nomeado Governador das Armas);
que lhe davam cuidado as noticias, que ali achara do
Rio-de-Janeiro; e em fim no segundo officio informa,
que para ali partia, accordando nisso o Governador das
Armas Joze Corrêa de Mello, o qual em um officio lhe
diz, que tal vez a partida da expedição, que puzéra a
cidade em grande agitação com sua chegada, tenda a
restabelecer a tranquillidade.
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348. a Sessaõ

18. de Abril.

Lèo-se a seguinte carta:—" Senhor Presidente. Circumstancias ponderosas, pelas quaes vejo compromettidas a minha honra e vida, a dignidade e interesse de
minha provincia, me impõem a dura mas imperiosa necessidade de cessar de assistir ás sessoens das Cortes,
até que o espirito publico mais tranqüilizado pela nova
perspectiva, que offereçam os negócios do Brazil, me
permitta a liberdade indispensável, para advogar a causa
dos meus constituintes. Rogo por tanto ao Soberano
CongTesso queira annuir á minha deliberação. Lisboa
17 de Abril de 1822.—Antônio Manuel da Silva Bueno.
—Diogo Antônio Feijo."
O Sr. Vilella oppoz-se a que esta representação passasse a alguma Commissaõ; porque o Congresso estava
cabalmente informado das razoens, que a acompanham,
e se devia logo naõ aceitar a escusa, pois naõ influía na
sua dignidade o rumor de alguma porçaõ de povo nas galerias; quanto a elle (Sr. Vilella) nada seria capaz de fazer com que deixasse de assistir ás sessoens, para advogar os interesses de sua pátria; mais fácil lhe seria morrer do que abandonar o seu posto: que se alguma vez
avançava palavras mais fortes, desde ja prevenia a assemblea, que naõ éra sua intenção atacar pessoa alguma,
e assim julgava o que pudessem dizer outros Snrs. Deputados. Dos rumores da Galeria se lhe naõ dava, e attribuia a representação daquelles Deputados a sua demasiada delicadeza, e naõ a outros motivos, que se lhe
naõ deve conceder o que pediam, naõ só por que naõ
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faltasse a Deputaçaõ de uma provincia, mas para naõ dar
mais um motivo de alegria aos inimigos da causa.
O Sr. B. Carneiro seguio o mesmo, sustentando, que a
allegaçaõ éra falsa; porque nenhuma das causas, que
nella se expendem, existio: depois de outras razoens concluio, que o Congresso naõ pôde conceder tal
excusa.
O Sr. Borges de Barros sustentou, que os Deputados
naõ podem deixar os seus postos. Foi apoiado pelo Sr.
Pinto de França- Assim deliberou também o Sr. Lino
Coutinho, e outros. O Sr. Annes de Carvalho allegou
com o exemplo da Hespanha, aonde os Deputados das
Cortes tem estado expostos a grandes insultos e ameaços da populaça, e nem por isso se intimidaram ou
largaram seus lugares.
O Sr. Moura, sendo do mesmo sentir, fez elogios ao
povo de Lisboa, por sua moderação nas galerias, e asseverava o illustre Deputado â face da Naçaõ e de
todo o mundo, que nenhuma das razoens allegadas tinha
existido: que naõ houve cousa capaz de excitar o menor temor; que quanto a elle era immovel no seu lugar,
ainda que se lhe apresentassem milhares de perigos, e
que nada impediria de dizer a sua opinião; q u e j a e m
certa occasiaõ foi victima da desapprovaçaõ do povo das
galerias, assim como outros dos seus collegas; mas nem
por isso pedio escusa: tornou a repetir,que naõ tinha havido motivo do mais pequeno temor, e que nem a vida
nem a liberdade, nem as opinioens dos Srs. Deputados,
que representavam, sofTrêram a mais pequena cousa.
Seguiram-se os Snrs. Freire e Trigoso, sustentando as
precedentes opinioens; e se resolveo a final, que se respondesse, que se naõ podia conceder a permissão pedida, por naõ existir, nem ser verdadeiro fundamento
algum dos que allêgam, e que somente uma impossibi-
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dade phisica pôde escusar um Deputado nas Cortes da
importante missaõ de que he encarregado.
O Sr. F. Borges pedio, que tanto a carta dos Deputados
como a resposta, fosssm inseridas no Diário : mas vendo
que a Assemblea se naõ inclinava a isso, continuou dizendo, que tinha lido no Diário do Governo uma carta
assignada pelo Sr. Deputado Antônio Carlos Ribeiro de
Andrade Macedo e Silva, e que como ella se naõ dirigia
ao Congresso, pedia que esta resposta se inserisse no
mesmo Diário, para servir de Governo ao mesmo Sr.
Deputado. Continuou dizendo; que a matéria éra desagradável, e naõ desejava fallar nella, porém naõ podendo alcançar o fim indirecto, era obrigado pelo lugar
que occupava, pelas conseqüências que previa e pelo decoro do mesmo Congresso, a denunciar ésla carta, ea
pedir a attençaõ do Congresso a ella. Esta carta, disse
o Sr. Deputado, he cheia de falsidades, e deve ser desmentida em todas as suas partes, porque em toda he
falsa. D i s e l l a " He verdade que fui chamado á ordem
por um partido dominante." i Que partido ha aqui ?
Eu naõ conheço nenhum, o Congresso he um partido,
elle naõ tem secçoens algumas, e muito menos partido
dominante. Esta falsidade he altamente injuriosaao
Congresso Nacional. Continua a Carta; " He porém
falsidade, que admira aparecesse ao seu Diário, que
nas galerias houvesse só algum rumor, que apenas começou por si mesmo socegou ; houve naõ só rumor mas
alarido de commando, e até se vomitaram contra mim
insultos e ameaças, atacando-se a dignidade de minha
pessoa e da minha provincia." Senhor Presidente eu
estava no Congresso: eu presenciei tudo, e tenho bom
ouvir. O que passou em verdade foi, que apenas o Sr.
Deputado fez a comparação dos empregados na Corte do
Rio-dc-Janeiro com os Deputados de Cortes, elle foi
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chamado á ordem quasi universalmente. Houve sussurro
nasgallerias, e bastava que as pessoas,que ali se achavam,
faltassem umas para as outras mais violentamente para
parecer, que se confundiam suas vozes com as vozes do
Congresso. Este he o facto, supponhamos porém, sem
conceder, que houve alguma cousa directaao Sr. Deputado: a que vem aqui o fallar elle na sua provincia?
<; Que tem a sua provincia com este acontecimento?
,; E naõ será bem notável esta estudada confusão?...
Continua a Carta, " H e certo que o illustre Deputado
o Sr. Borges Carneiro com criminosa ingerência pedio
por mim escusa da Commissaõ dos Negócios Políticos do
Brazil." Este facto também naõ he verdadeiro. A verdade he só a seguinte: o Sr. Deputado Antônio Carlos
foi quem pedio esta escusa, e como antes de se Iheaceitar se intromettêram outros negócios, o Sr. B. Carneiro
lembrou, que éra necessário differir-lhe.
Nada mais
houve. He adoçado o motivo (continua a carta), porque me declarei e ainda declaro naõ ser mais Deputado da Naçaõ." Era para responder a isto, que eu pedia
que no Diário se inserisse a resposta â Carta dos outros
Snrs.; porque satisfazia a esta parte. Ja está dicto, que
naõ cabe no poder de cada um de nos o demittir-se. Naõ
repetirei. " Naõ foi só pelo rumor (diz elle) mas pelos
insultos e ousadia das galerias, e pela falta de liberdade,
que implicava a minha destituição, pois sem liberdade
naõ se be Deputado." ^Quem ha que tolhesse a liberde do Snr. Deputado? i Quem ha abi a quem um simples rumor faça medo? Eu me julgaria indigno de assentar-ine aqui, se pudesse se quer estremecer a qualquer
que fosse o movimento. Mas eu naõ devo de continuar
a fallar n'um objecto, (pie pôde involver vaãgloria: houVOL. XXVIII. N.° 108.
4 c
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vesse o facto eu daria a prova. Todos nós gozamos e
temos gozado de inteira liberdade. A asserçaõ do Sr.
Deputado he falsa. " He falso (segue elle) que me contentassem as razoens do illustre Deputado o Sr. Fernandes Thomaz, as quaes serviram somente para authorizar,
e animar os excessos da ingerência do povo." O Sr.
Deputado falta tanto á verdade, que depois que o Sr.
Fernandes Thomaz fallou naõ houve o menor rumor nas
galerias: <: Como he pois que ellas se animaram ? Isto,
e nenhuma outrn cousa, he a verdade. " Se fallei depois (continuo a Carta) foi por naõ ver enraizado machiavelicamente o systema colonial no Brazil. li Quem he
que pretendeu até agora similhante cousa neste Congresso? O que 9e achava em questão éra um § do projecto de decreto, para fixar as relaçoens commerciaes do
Reyno-Unido. < E quem apresentou este projecto? Foi
a Commissaõ Especial, compostadeEuropeos e Brazileiros : no mesmo projecto elles se acham assignados. Como be logo possivel, que assignassem pelo supposto systema colonial do Brazil? ,: E que assignassem machiavelicamente? ^E por ventura tudo quanto se propõem nos
projectos tudo se vence ? { Ha accaso alguma decisaõ,
que prove esse sonhado systema? Todos estes princípios adoptados na carta saõ de uma funesta conseqüência, elles iraõ levar alem-mar uma idea naõ só inexacta,
mas falsa, do que aqui se passou. He necessário, quea
verdade appareça, he necessário desmentir tam feias asserçoens. A'matei ia he mui ponderosa, e naõ deve de
sorte alguma ser desprezada.
Leo se depois u seguinte representação:—" Senhor.
O decoro do Reyno do Brazil, o da alta dignidade, de
que nos achamos revestidos, nos impõem a dolorosa necessidade de recordar a V. Majestade factos, sobre que
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desejaríamos lançar o mais espesso véo. Tendo feito
pelo bem da grande Pátria os mais fervorosos votos
persuadimo-nos, que seriamos acreditados, e considerados como irmaõs, naõ só pelos nossos illustres companheiros, mas também por Lisboa e Reyno inteiro de Portugal. Temos com tudo a grande dór de ver, que as
nossas esperanças naõ se encheram. Naõ somos acereditados, quando requeremos contra as guarniçoens do
Brazil, e a favor de outras mudanças, que lhe saõ necessárias: vemos frustradas nossas opinioens, pela maioridade de votos de nossos illustres companheiros de Portugal : o que mais he, observamos o povo indignado, imputando-nos todos os acontecimentos contrários aos seus desejos, quer neste Congresso, quer no Reyno do Brazil;
seguindo-se daqui a mais evidente falta de liberdade ; ataques ás nossas pessoas e cargos, de que nos
achamos revestidos .• cartas insultantes: pasquins ameaçadores pela cidade, e portas deste Congresso: atrozes
ameaças em publico: ataques com impressos, que aqui
mesmo se nos tem entregado, á face da Soberania: uni
Deputado chamado á ordem sem causa, na sessaõ de 15
do corrente, até pelos expectddores das galerias, coin
epithetos atrevidos : mesmo injuriados todos os Deputados do Brazil com o nome de patifes, entre alaridos c
horrível tumulto, nas dietas galerias desta augusta salla.
Tudo isto, Senhor, prova a nossa pouca liberdade e segurança. £ Que franqueza poderemos ter, para tractar os
negócios do Reyno do Brazil? ( E m que perigo naõ se
vem seus Deputados, cuja dignidade e representação se
acham tam aviltadas? He, portanto, Senhor, que desejamos, e reverentemente pedimos, ser authorizados pelo
^berano Congresso a naõ comparecermos nas sessoens,
ate
q u e socegado o espirito publico, e melhorados os ne-
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gocios do Brazil, possamos, com liberdade, decòio e segurança, propor e defender, como deverfios,os dire.to.de
nossos constituintes, e para que seja publico nosso leal
comportamento, requeremos, que esta nossa representação seja inserida na acta. Lisboa, 18 de Abril de 1822.
Cypriano Jozé Barata de Almeida.—Francisco Agostinho
Gomes."

Resolveo-se, que se respondesse a estes illustres Deputados, o mesmo, que se determinou a uspeito do
da Provincia de S. Paulo.
Foram introduzidos os Deputados pelas províncias do
Espirito Sancto e Goiazes.
Seguic-se a discussão, segundo a ordem do dia, sobre
a reforma dos officiaes das Secretarias de Estado.
Leo-se um relatório da Commissaõ de Fazenda, que se
mandou imprimir, para entmr em discussão.
349." Sessaõ.

19 de Abril

Segundo a ordem do dia se discutiram alguns pontos
do aditamento ao artigo 33 da Constituição.
O Sr. F. Borges, fez uma indicação, para que a Carta
do Sr. Andrade publicada no Diário se remetta a uma
Commissaõ, para marcar as providencias, que a tal respeito devam tomar-se, para conseguir-se desafrontar o
Congresso, desmentir as asserçoens falsas, e fazer entrar
o Sr. Deputado no seu dever.
Foi remettido â Commissaõ de Constituição.
350. a Sessaõ.

20 de Abril

O Sr. Pereira do Carmo, pedio licença para fazer um
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requirimento vocal, e sendo-lhe concedida; disse, que
muitos processos dos Jurados se acham paralyzados, pela
falta de naõ estar organizado ainda o Tribunal da liberdade da Imprensa, para o qual existem ja algumas appellaçoens, tanto em Lisboa, como he constante, como
no Porto, como se vê annunciado em um Periódico daquella cidade, intitulado Borboleta: observou,que se acha
sobre a Meza o Regulamento, que os seus Membros offerecèram, e concluio expondo a urgência de se decidir
este negocio. O Sr. Presidente disse, que se tomaria em
consideração com toda a brevidade.
A ordem do dia versou sobre o projecto da reforma
dos Foraes.

351 a . Sessaõ.

22 de Abril.

Leo-se um officio do Ministro da Guerra, em que expõem, que tendo S. M. ouvido o Conselho de Estado
sobre a nomeação de certo Governador das armas para
Ultramar, em conseqüência da Carta de Ley de 5 de
Dezembro de 1821, respondera o Conselho, que naõ
achava a pessoa, em quem tinha recahido a escolha de
S. M. própria para desempenhar aquelle Governo, nas
circumstancias ; e que naõ parecendo a S. M. cabal esta
resposta: 1.° porque sendo pelo § 10 do Regimento do
Conselho os votos dos Conselheiros meramente consultivos, parecia uma conseqüência necessária, que o Conselho
tenha de expor a S. M. os fundamentos, em que estabelece a sua opinião, sem o que, naõ podendo S. M. avaliar
a importância delia, tomaria este antes o characrer deliberativo do que o consultivo, que a ley expressamente
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lhe dava: 2.° porque devendo o Governo approvar ou
regeitar as propostas, ouvido o Conselho de Estado, na
forma do § 16 do mesmo regimento, éra necessário que
estas razoens fossem patentes ao Governo, que havia approvar ou regeitar estas propostas: que, em conseqüência disto, tinha ordenado S. M. ao Conselho, fizesse subir
á sua presença os motivo» em qne fundava aquella opinião, e respondendo o Conselho disse, que julgava haver
desempenhado completamente o seu regimento, pois
que havia dicto a S. M. o que lhe fora dictado pela sua
consciência, que julgava prejudicial ao serviço publico
escrever motivos, que deviam chegar precisamente ao
conhecimento de muitos e diversos indivíduos, e que
em fim seria prompto em repetíllos na Real Presença de
S.M.; sempre que S. M. assim o houvesse por bem: sobre o que lhe ordenava S. M. levasse tudo o expendido
ao conhecimento do Soberano Congresso, a fim de que a
este respeito declarasse o que fosse mais conveniente.
Passou á Commissaõ de Constituição.
Segundo a ordem do dia se discutiram alguns artigos
addicionaes á Constituição.
352." Sessaõ.

23 de Abril.

Segundo a ordem do dia se discutio o projecto dos
Foraes. Leo-se depois o parecer da Commissaõ de Constituição, sobre a indicação do Sr. F. Borges relatina ao
Sr. Deputado Andrade apresentada na sessaõ de 19 do
Corrente ; be a seguinte :—
" Começa esta indicação com um breve extractoecensura da Carta que em nome do Sr. Deputado Antônio
Carlos Ribeiro de Andrade se publicou no Diário do Go-
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verno N.°8£>» sobre factos acontecidos na sesaaõ de 15
do corrente, continua ponderando, que do modo porque
estes factos foram desfigurados na dieta carta, naõ pôde
deixar de resultar o descrédito do Congresso, e até esperar-se um effeito terrível nas Provincias Ultramar nas,
cuja desmembraçaõ, como que se pretende ali fomentar;
conclue propondo, que este negocio seja remettido a
uma Commissaõ, para se conseguir desafrontar o Congresso, desmentir as assersoens falsas, e fazer entrar o Sr.
Deputado no seu dever."
" A Commissaõ de Constituição, tendo que dar a sua
opinião sobre tam doloroso assumpto, deseja poupar ao
Congresso a recordação dos factos acontecidos na sessaõ
do dia 15, e da terrível impressão, que elles fizeram, no
espirito do Senhor Deputado Ribeiro de Andrade, quando precipitadamente escrevêo a dieta carta, sem que qualifique as diversas proposiçoens, que nesta se lem (porque naõ pertence a uma Commissaõ do Congresso censurar os escriptos, que se encontram nos Diários públicos); naõ pôde ella deixar de notar, que o Sr. Deputado excedeo muito os limites da moderação, até pelo
mesmo facto de levar a sua causa fora das Cortes ao
conhecimento ejuizo publico, dando assim origem a um
gênero de discussão inteiramente novo, e pouco conforme
â dignidade de uma assemblea Legislativa."
" Naõ receia a Commissaõ, que o Congresso soffra
mingoa da sua reputação, ou delle se diga, que pretende
com criminosa imprudência accender o faxo da desunião
nas provincias do Brazil, uma vez que ella naõ qualifique separada e expressamente as proposiçoens manifestadas pelo Sr. Deputado Ribeiro de Andrade ; porque naõ
hepossivel que a illustrada naçaõ Portugueza haja de
avaliar a ordem e regularidade das sessoens do Congresso,

5(50

Miscellanea.

pela momentânea effervescencia, que, com desprazer
deste, se tem observado em algumas das dietas sessoens,
ou as verdadeiras intençoens, de que o mesmo Congresso está animado, pelas expressoens dietas, ou escnptas,
em quanto duram os effeitos da mesma ellevercencia.
Ella confia em que as Cortes haõ de continuar a manter
a bôa ordem nas suas deliberaçoens, e espera conhecer
claramente, nas Providencias, que estas vam a dar relativamente ao Brazil, o verdadeiro espirito, que as
anima, de consolidarem a desejada uniaõ de ambos os
hemispherios."
" Mas a Commissaõ devendo insistir principalmente
na ultima parte da indicação do Sr. F. Borges, naõ pôde
deixar de dizer, que o Snr. Deputado Ribeiro de Andrade, procedera reprehensivel e irregularmente, quando na sessaõ de 15 pedio ao Congresso a suademisaõ; e
quando sem este lha conceder, mostrou, por dictos e por
factos, que naõ queria voltar a elle. A nenhum Deputado he permíttido, em iguaes circumstancias, um tal
arbítrio, e o mesmo Congresso naõ o pôde sanecionar :
pois a Naçaõ, que escolheo os seus representantes, para
bem seu, e naõ para commodo particular destes, exige
que elles* sacrifiquem sem intermissaõ, ao commodo e
felicidade geral as suas vigílias, os seus interesses, e até a
sua própria gloria.'
«• Parece pois á Commissaõ que pela Secretariadas
Cortes se mande dizer ao Sr. Deputado Ribeiro de Andrade, que ellas nem lhe concederam nem podiam conceder-lhe a sua escusa ; e que por isso deve continuar a
exercer, no recinto deste Congresso, as nobres funcçoens
de Deputado, emittindo com igual franqueza, que mo
deraçaÕ as suas opinioens, segundo entendeem sua con-
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sciencia, que convém ao bem publico, e ao decorro e dignidade da Assemblea."
" He de esperar que o Sr. Deputado acuda promptamente a este chamamento, e que assim mostre com
evidencia, que uma pura precipitação (da qual muitos
homens de honra naõ saõ as vezes izentos) motivara o seu
anterior procedimento. Nesta esperança a CommÍ9aõ
escusa de apontar outros meios para o fazer eu irar no
seu dever. Sala das Cortes, 23 de Abril de 1822.—Francisco Manuel Trigoso de Aragaõ Morato.—Jozé Joaquim
Fereira de Moura.—Joaõ Maria Soares Castello Branco.
Jozé Antônio de Faria Carvalho. Luiz Nicolâo Fagundes
Varella.—Domingos Borges de Barros.—Bento Pereira
do Carmo.
Approvado o parecer somente.

353.a Sessaõ.

24 de AbriL

Segundo a ordem do dia se discutiram alguns artigos
addicionaes da Constituição-

354.» Sessaõ.

25 de

Abril.

O Sr. Feijo fez um longo discurso, sobre os motivos,
que o obrigaram a elle e a seu illustre colIegaoSr. Bueno,
a
representarem ao Congresso, que a elle naõ voltariam,
e
m quanto naõ cessassem as causas, que os obrigaram
aquelle procedimento, e concluio lendo um projecto,que
suppoem ser o único, que pôde conservar a uniaõ de
Portugal como Brazil.
VOL. N.° XXV111 lf>8.
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O Sr. Moura requereo, que se declarasse da maior urgência, porque éra quanto antes necessário combater os
errôneos princípios, que elle envolvia. O Sr. F. Thomaz
apoiou a urgência com outro fundamento, consistindo
em que éra necessária a decisaõ deste negocio, para se
saber, se o Congresso pôde tractar dos negócios do Brazil, e sobre elles votarem todos os Deputados. Depois
de breve discussão, fez-se delle logo segunda leitura, e
passou à Commissaõ dos negócios políticos do Brazil.
A ordem do dia foi sobre uma indicação do Sr. Bastos, para se propor um prêmio a quem apresentar o
melhor projecto do código Civil. E sobre a reforma
das Secretarias.

355.» Sessaõ. 26 de Abril.
Segundo a ordem do dia se discutiram vários artigos
da Constituição. Elegeo-se para Presidente o Sr. Camello Fortes, e para Vice Presidente o Sr. Pinto de
França.
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sobre as novidades

deste

mez.

«EYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES.

Procedimentos

das Cortes, sobre o

Brazil.

Começamos este N.° por um Decreto de S. A. R. o Principe
Regente do Brazil; pelo qual manda convocar Procuradores dos
povos das diversas provincias do Brazil; e he esse decreto contra assignado pelo Secretario de Estado Jozé Bonifácio de Andrade e Silva. Refiietamos primeiro nestas duas circumstancias;
quemexpedio o Decreto; equem o contrasignou.
Um Principe, que pudera ser o vinculo de uniaõ entre Portugal e Brazil, desamparado pelas Cortes, quando a Juncta da
Bahia, servil das Cortes, se rebelou contra elle ; que foi mandado retirar-se á Europa, quando sua authorídade no Brazil
devia ser de summa utilidade ; que se lhe destinou um desterro
disfarçado para viajar, lêr a Medecina Domestica de Buchanan,
sob tutores, que as Cortes lhe nomeariam, quando elle podia ser
a mais influente personagem nos negócios de ambos os Reynos
Unidos. Este Principe, assim tractado pelas Cortes, a pezar deilas, tem assas influencia, para assignar similhante decreto no
Brazil,
O Ministro, que contrasignou o decreto, he aquelle, que se propunha nas Cortes mandar prender e castigar, pela representação,
que assignou em S. Paulo, e sem que nas mesmes Cortes houvesse quem avaliasse a influencia, que tal homem podia ter no Brazil, ao menos para o naõ ofTender desnecessariamente, como fizeram, Propondo tirar-lhe algum emolumento, que tinha em Portugal, ao momento que as Cortes recebiam a noticia dos grandes
serviços, que tinha feito em S. Paulo, e pelo que nem agradecimentos lhe deram. Certo, esses agradecimentos naõ custavam
dinheiro.
i Como estaõ mudadas as scenas !
Janeiro.

Mas voltemos ao Rio-de-
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O Decreto, de que íallamoa, he bom começo do rumo, que
vam a levar as cousas no Brazil: mas naõ basto ; porque he necessário saber qual he a vontade daquelles povos; e isso se naô
pôde averiguar, sem se convocar uma proporcionada representaçaô. que forme o Parlamento do Brazil; do contrario os poucos
indivíduos, que se chamam para aconselhar o Principe, podem
illud.r-se, no que he a vontode geral, e sem ésla nenhum Governo se pôde manter em nossos dias ; e por isso esperamos, que
esse seja o primeiro conselho, que os convocados procuradores
d ê m a S . A. R.
O Correio Braziliense eslá cheio de recommendaçoens, feitas
em outra epocha a El Rey, para qne seguisse com tempo este
partido: os Anlicos e os Ministros tractàram sempre essas augestoens, como instigaçoens para a revolução, quando só tendíamos
a prevenilla.recommendandoa El Rey, que se amoldasse ás ideas
do século. Nada se fez, e El Rey foi obrigado a sugeitar-se ás
leys, que lhe impuzèram.
Seguiram-se as Cortes, que, por se verem 6rmadas em seu poder, visto que todo o mundo applaudia a queda do despoüsmo,
julgaram que podiam desprezar a opinião publica do Brazil, este
paiz foi tractado do modo, que lemos visto ; nós começamos a
reprovar esse systema, tivemos descomposluras ein resposta;
mas a conseqüência foi a reacçaõ que vemos no Brazil; eque ja
naô podem as Cortes remediar ; porque chegaram as cousas a
ponto, que o Brazil ha de fazer o que quizer, e uaò o que as
Cortes lhe mandarem.
Resta pois fallar ao Ministério do Rio-de-Janeiro, e lembrar-lhe
estes exemplos. Se os Ministros quizérem somente fazer uma
farça de Representação Nacional; se annunciárem como do povo
op.n.oens, que saõ só suas delles ; se obrarem com palavras a
moderna e com factos á antiga moda ; breve será a duração de seu
poder. Naô temos nenhuns motivos para dizer, que o faraó;
mas temos tantos exemplos de ver os empregados públicos, cegos com o explendor da authoridade, julgarem que ella nunca se
lhe pôde arrancar das maõs ; que julgamos esta nossa adverUncia naô só útil mas necessária.
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He preciso indagar qual he a vontade geral; e isto se naõ
pôde melhor fazer, do que tendo um Parlamento, composto de
sufficiente numero de membros, escolhidos por toda a massa da
Naçaõ. Sabida essa vontade geral, he preciso obrar sinceramente conforme a ella ; porque a simulação cedo ou tarde se descobre ; e quando descuberta, perdem os Ministros a confiança publica, e perdida ella, está derribado o Governo. Ultimamente
hc preciso, attendendo com igualdade a todas as provincias, que
por si mesmas se quizerem unir ao Principe, ir buscar o merecimento aonde quer que se achar, esquecendo o systema antigo
de dar lugares para accommodar homens, e naõ nomear homens,
que sirvam aos lugares. Isto foi uma das principaes causas da
queda do Governo passado ; eisto vai sendo motivo de acres queixas em Portugal contra o Governo actual, como se ouve diariamente, e se iêm continuados exemplos nas mesmas gazetas de
Lisboa.
Guardando, estas balizas, será impossível que se naõ mantenham com firmeza as resoluçnens, que tem adoptado o Rio, Minas, S. Paulo, e mais sul do Brazil; porque he mais que provável, he quasi certo, que Bahia e Pernambuco se lhe unam em
sentimentos, e naõ vemos por que o resto deixe de seguir o
mesmo, principalmente com o tempo, e se para isso se naõ usar
coacçaõ. Esendo assim { que parte da America apresenta mais
elementos de prosperidade Nacional ? Seraõ somente os erros
do Governo, que poderão frustrar as esperanças, que os dons da
Natureza, diitribuidos naquelle paiz com maõ tam liberal, inculcama quem nisso reflecte.
As relaçoens políticas do Brazil com os novos Governos, estabelecidos na America Hespanhola, pédeni immediata attençaõ :
nisto também o separado Ministério do Brazil pôde ser útil a
Portugal; porque adoptando S. A. R., neste ponto, as medidas,
que julg a r convenientes aquelle paiz, fica Portugal livre da responsabilidade, que a Hespanha lhe quer impor, e com prompta resposta ás queixas, que está fazendo o Gabinete de Madrid,
que he a impossibilidade da Corte de Lisboa forçar o Brazil a
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seguir outra linha de conducta, diversa da que entendem seus
Ministros privativos.
Quanto ás demais Potências ; os Estados-Unidos, que tam conspicua parte representam no outro lado do Atlântico, tem resolvido reconhecer todos os Governos da America Hespanhola, e, á
forliori, o mesmo diraõ a respeito do Brazil, A Inglaterra, que
por tantos annos tem gozado do commercio directo do Brazil,
naõ pode deixar de continuar a reconhecer aquelle Governo, como
independente de Portugal, sempre que as formulas publicas adoptadas forem taes, que naõ introduzam dirHculdades técnicas no
proceder do Gabinete Inglez.
A influencia do resto das Potências Europeas, no Brazil, limita-se unicamente á troca de seus gêneros e manufacturas; porque nenhuma dessas potências pôde influir directamente na política do Brazil: assim, esta parte da diplomacia Braziliense facilmente se arranja, com um enviado nos Estados Unidos, outro
em Londres, e terceiro que corra, segundo as circumstancias
exigirem, as Cortes da Europa, aonde convier. Cônsules, com
funcçoens diplomáticas, juncto aos novos Governos da America
Hespanhola, faraõ por óra o preciso, e daraô informação do que
for necessário obrar de mais, para o futuro.
Mas ainda qne digamos, que saõ bastantes Cônsules, com
funcçoens diplomáticas, nos novos Estados da America Hespanhola, nem por isso queremos menos preciai a importância das
connexoens políticas com esses Governos : pelo contrario as julgamos de peculiar importância ao Governo do Brazil.
Os regulamentos commerciaes, que esses novos Estados tem
adptado; os meios e modos, porque tem mantido a sua independência ; a consideração, que vam adquirindo tanto na Europa
como na America; tudo isto he objecto mui digno de contemplar-se pelo Governo do Brazil, e mui necesserio que se publique
em todos os periódicos daquelle paiz, para que o povo, em geral, entenda as bazes firmes, sobre que se procede, e veja, pelo
exemplo de seus vizinhos, até que ponto tem meios de dar execução a seus planos.
Se a Hespanha, com recursos tanto maiores do que Poitugal,
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nada pôde fazer, para forçar suas colônias a uma obediência cega
á metrópole ; claro está que o poderoso Brazil nada tem a recear
do fraco Governo de Lisboa, em suas injustas pretençoens : mas
he preciso naõ commetter erros ; porque cada passo errado, he
uma vantagem que se concede ao partido opponente.
Vejamos agora uma parte, em miúdo, do que se passa no
Brazil, e seja isto a expulsão das tropas Europeas do Rio-de-Janeiro, queannunciamos no nosso N.° passado.
A p. 480 achará o Leitor o officio do General Zuzarte, commandante das tropas no Rio-de-Janeiro ; e em seguimentocopiamos também os documentos mais importantes, que acompanhavam esse officio, He evidentee, que o General Zuzarte, e mais
officiaes, que assignâram a carta de participação, sobre os acontecimentos no Rio, que deram occasiaõ á expulsão da tropa Europea, haviam de contar os factos a seu modo; e por isso pedia
a razaõ, que, antes de se formar juizo sobre essa relação, se esperassem pelos officios de S. A. R. o Principe Regente, a ver o
que que se dizia pela outra parte. Mas naõ succedeo assim,
pela simples leitura da caita do General se propoz em Cortes
voto de agrademimentos aquelles officiaes, e louvores ás tropas.
Nós, porém, julgando desses documentos contra producentem,
tiramos uma conclusão directamente opposta á das Cortes, e naõ
hesitamos em dizer, que toda a culpa esteve da parte das tropas.
Primeiramente, consta do officio do General Zuzarte, que elle
mesmo pedira a sua demissão do Commando em Chefe ; e confessa, que antes de a receber, no dia 11,se amotinaram as tropas,
dizendo, que naõ obedeceriam ao outro chefe. Vê-se daqui a
falta de disciplina, ou espirito de rebelliaõ na tropa, que pretende ter o direito de escolher seu commandante, e naõ obedecer a
outro algum, que o Governo lhe nomeie ; e os officiaes pretendem justificar essa rebelliaõ. Claro está, que com similhante
tropa, cuja falta de disciplina chega a esse excesso, éra impossível que o Principe Regente pudesse manter a publica tranquillidade : poique até aqui naõ apparece outro motivo, para a rebelliaõ da tropa, se naõ o que lhe deo o mesmo General, pedindo a sua demissão.
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No entanto, o Principe Regente deo as providencias, que pôde,
para subjugar essa rebelliaõ e falta de disciplina das tropas;
mandando armar as milícias do paiz, e mais tropa que lhe obedecia, para se oppór aos rebeldes; e a isto chama o General relaxaçaõ da disciplina militar; e assim o disse ao mesmo Principe. i Que outra resposta merecia, se naõ a que recebeo?
" Que ao Genesal e á sua Divisão faria sair pela barra fora."
Talvez foi esta resposta demasiado branda : porque outro Principe menos prudente faria logo prender, e metter em Conselho
de Guerra, um General, que se mostrava tam insubordinado, e
que se dispunha a capitanear e justificar a insubordinação das
tropas.
Achamos depois, que o General faz uma proclamaçaõ ao povo,
sem consentimento do Governo. < Que direito tem um commandante das tropas de fazer taes proclamaçoens, nem boas nem
más ? Isso éra do dever do Governo, ao General so compete
obedecer; mas as Cortes, tendo apoiado o mesmo em outros casos, tendo introduzido o custume de receber congratulaçoens e
approvaçoens dos militares, infundem nelles a idea, de que as
bayouetas saõ as que devem dar a ley ; e assim naõ admiram esses exemplos de insubordinação nos soldados. Tempo virá, em
que as Cortes disso se arrependam.
O General Zuzarte. em sua proclamaçaõ ao povo do Rio-deJaneiro, lembra-lhe os agradecimentos, que do mesmo povo tiveram as tropas, quando derribáram o antigo despotismo.
A isto observaremos, que, quando as Guardas Pretorianas dos
Romanos assassinavam algum de seus tyrannos Imperadores, o
povo naturalmente lhes dava louvores; mas logo que se dispunham a metter outro tyrannono lugar do morto, mereciam e obtinham a execração publica. A gratidão, pois, que o povo do
Rio-de-Janeiro mostrou a essas tropas, prova as boas intençoens
do povo, que desejava vêr destruído o despotismo, mas naõ envolve a approvaçaõ da futura conducta das mesmas tropas, quando
ellas insubordinadas se dispunham a sustentar outro qualquer
despotismo.
O General naô esquece em sua proclamaçaõ de repetir o que
tantas ve?es se tem aflirmado pelos Europeos, que " as sementes
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da liberdade foram plantadas no Brazil por seus irmãos de Portugal! Esta asserçaõ nem por muitas vezes repetida deixa de
ter menos falsa ; e por isso nós também aqui repetiremos, o que
muitas vezes temos dicto ; e he, que antes de Portugal, brotaram essas sementes da liberdade no Brazil, e sempre foram
RorTocadas pelos irmaõs de Portugal.
Aqui acabaremos com o General, e com as tropas; porque
também com ellas acabaram no Rio-de-Janeiro, fazendo-as sair
pela barra fora ; mas naõ podemos deixar de notar a final, que
o proporem-se nas Cortes elogios a essas tropas, antes de ouvir
o Principe Regente, he fazer a este uma censura, tanto mais injusta, quanto elk naõ foi ouvido, e authorizar directamente a
insubordinação no ExercitoA demais, deste exemplo deve aprender o Governo do Brazil
a naõ confiar nas tropas para sua segurança interna, a qual só
deve depender da boa vontade do povo. Os soldados servem para defender o paiz dos inimigos externos: quanto ao interior, as
leys devem ser taes, quecadajuiz da vintena seja capaz de se
fazer obedecer, todas as vezes que falle em nome da ley ; e
lodo o Governo, que naõ puder conservar-se assim, naõ merece o
trabalho de o manter.
A expedição, que de Lisboa se mandou ultimamente para o
Rio-de-Janeiro, ali chegou com effeito, mas foi mandada voltar,
e tornou a sair aos 23 de Janeiro, porém delia desembarcaram, e
entraram no serviço do Brazil C00 ou 700 homens que preferiram viver naabundancia do Brazil, a voltar para amiseria de Portugal.

Bahia.
A installaçaõ da Juncta Governativa da Provincia teve lugar
na cidade da Bahia aos 2 de Fevereiro, ficando elleilos, para Presidente, o Dr. Francisco Vicente Vianna; para Secretario, o Desembargador Francisco Carneiro de Campos; e para vogaes,
Francisco Martins da Costa Guimaraens, o CapitaõMor Francisco Eleabaõ Pires de Carvalho e Albuquerque ; o Tenente Coronel Manuel Ignacio da Cunha e Menezes, o Bacharel Jozé Cardozo Pereira de Mello, e oDr. Antônio da Silva Telles.
Desta inBtallaçaõ deo logo a Juncta conta ao PrincipeReal no
VOL. XXVlll, N.* 108.
4E
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Rio-de-Janeiro, e a El Rey, e procedeo a declarar Coiumandaitte interino das tropas, segundo as instrucçoens d;ia Cortt s, o otficial da maioi patente no lugar, que foi o Brigadeiro Manuel
Pedro de Freitas Guiruaraens, o qual logo tomou posse de seu
lugar.
Aos lü de Fevereiro, apresentou-se á Juncta um officio do Brigadeiro Ignacio Luiz Madeira de Mello,«xigindu que se lhe desse
posse do Governo das Armas, para que tinha sido nomeado por
Carta Regia; posto que disso naõ houvesse o Ministério em Lisboa
feito communicaçaõ á Juncta, a qual, naõ obstante éstaialtade
attençaõ estava prompta a reconhecer o Commandante. A Câmara, porém, duvidou da propriedade de entrar o Com mandante
no seu lugar, e a mesma duvida teve o Commandante Interino,
naõ «ó porque algumas pessoas assim o requerêram á Câmara,
mas porque a Carta Regia naõ havia sido legistrada.
Temêo por isso a Juncta Governativa o choque de partidos,
que ameaçavam violência ; mas como, pelas medidas adoptadas
pelas Cortes, opodermilitar éra independente da Juncta, naõ
tinha esta authoridade própria para remediar o mal iminente.
Taes saõ as conseqüências bem obvias, e logo ao principio preconizadas, da medida, que as Cortes adoptáram de desunir as
authoridades no Brazil, e crear com isso a confusão e a anarchia.
Nestes termos resolveo a Juncta convocar a Câmara, os
dous chefes militares contendentes, e as principaes pessoas da
cidade, para se tomar neste caso alguma resolução, e ver se
pelo pezo das opinioens assim reunidas se conseguia reduzir os
militares a alguma ordem ou obediência. No entanto crescia a
violência dos partidos.
A assemblea das pessoas distinctas por seus empregos, sasaber e influencia, teve com effeito lugar aos 13 de Fevereiro,
e foi ahi resolvido por quasi todos os votos, que se creasse uma
Juncta militar, para governar as tropas; mas o novo Commandante nomeado, posto que disse se sugeitaria a isso, sendo elle
o Presidente da tal Juncta, e ademais, que se ouvíssemos
pareceies dos outros officiaes ; outro sim declarou, além de
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outras limitaçoeiis, que todn a vez, que aparecessem actos hostis, na província, contra a Constituição, elle Governador das
Armas reassumiria a plena jurisdicçaõ, que lhe dá a Carta de sua
nomeação.
Esta circumstancia, que fazia o mesmo Commandaute j u i z do
comoe quando reassumiria o seu poder absoluto, estimulou mais,
em vez de acalmar, os partidos. A Juncta Governativa publicou
a Acta, em que se referiam por menor todas estas traiisacçoens,
mas ambos os Commandantes continuaram a commandar, cada
um sua parte de tropas.
Os soldados E uropeos declararam, que tomariam de assalto o
forte de S. Pedro, guarnecido por tropas Brazilienses, e aos 18
pela noite illuminiram as tropas Europeas os seus quartéis, e
postaram patrulhas em varias partes da c i d a d e ; e dahi atacaram
a casa do Brigadeiro Manuel Pedro, o qual com tudo havia j a
declarado, que se deixava da disputa com o outro Commandante
Europeo; mas agora vendo a sua casa rodeada por soldados E u ropeos, que intentavam assassinallo, escapou-se para o Rio Vermelho, ajunctou ali as tropas que pôde, e entrou com ellas no forte de S. Pedro para se defender.
Na manhaS de 15 as amotinadas tropas Europeas tiveram uma
escaramuça com as do Brazil, a quem fizeram fogo, matando 3 ,
e feriram 1 ; puzéntm-se todas as tropas em armas, e as tropas
de Portugal atacaram os armazéns com 2 peças de artilheria, e
depois de alguma mortandade repelliram os caçadores Brazilienses, que ali se achavam de guarda, e foram obrigados a refugiarse no forte.
Por outras partes da cidade houveram lambem similhantes e
sanguinários ataques ; e por fim as tropas Brazilienses no forte,
naõ tendo mantimentos, o evacuáiarn, entrando victoriosas com
bandeiras despregadas as tropas Europeas.
Eis ns effeitos das preciosas expediçoens de tropas de Lisboa
para o Brazil; e depois cjestes sérios desastres, ha de haverainda
quem diga nas Cortes de Portugal, que bastará uma proclamaçaõ ou declaração das mesmas Cortes, que as tropas Europeas
só vam manter a tranquillidade,boa harmonia, e fraternidade, e n tre os dous R e y n o s , para que todo o mundo nisso r r ê a , e s e es-
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quéçam em um momento, como se fosse por mágica, todos esses
males, que as tropas de Portugal tem causado no Brazil.
Contia estes factos nada se pode dizer, que justifique as Cortes
em sua medida de mandar tropas ao Brazil; porque desde o principio se lhes disse, e os Deputados naõ podiam por isso iguorallo,
que a expedição de taes tropas causaria esses fataes acontecimentos.
Mas, diraõ, que os soldados Brazilienses foram os aggressores : concedamos isso, por argumento, ainda que tal naõ cremos
ser o facto. Respondemos, que, se no Brazil havia essa disposição de atacar as tropas de Portugal, mandar para lá taes tropas
éra provocar as rixas, as desordens, o derramamento de sangue;
e assim, pelo menos, éra impolitica uma medida, ida qual só podia seguir-se esse mal, que tem acontecido, e da qual naò havia
nenhum bem que esperar.
Mas, como ja dissemos, cessa de ser impolitica a medida, se
os fins daquelles, que a recommeudárain, saõ irritar o Brazil a
actos de hostilidade, promover a sua separação, e facilitar com
isso a uniaõ de Portugal com a Hespanha.
Voltemos porém á Juncta Governativa da Bahia. Esta foi de
opinião, que a ley sobre a liberdade da Imprensa, publicada pelas Cortes, abrangia também o Brazil: em conseqüência, declararam a imprensa livre, abolindo uma Commissaõ de Censura,
(que existia na Bahia) por uma portaria de 4 de Fevereiro ; e por
outra portaria da mesma data mandaram proceder á eleição dos
Juizes de Facto, para conhecerem dos crimes contra a liberdade da imprensa ; os quaes juizes fòrain com effeito eleitos
aos 11 de Fevereiro.
Ora, suppondo que a tal ley sobre a imprensa abrangia o Brazil, e que a Juncta Governativa da Bahia tinha o direito de fixar
por si os districtos, como fez, sem que taes districtos se achem
expressos ua lista delles, que acompanha aquella ley ; perguntamos agora, no caso de haverem processos desta natureza ^para
onde appellaraõ da Bahia, os que tiverem queixas contra as sentenças desses Juizes de Facto ?
Se tiverem de vir a Lisboa, aonde o tribunal supremo desta
repartição naõ tinha ainda exercio, por falta de Regimento, en-
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taõ diremos, que melhor éra aos Bahianos ter a Censura previa,
do que viver sugeitos a vir com appellaçoens dessa natureza a
Lisboa; por que em quanto pende o recurso se passará talvez
mais tempo, e incorrerão as partes mais despezas, do que seria
o período de prizaõ, e a somma da multa, a que hajam sido condemnados.
fle preciso, pois, que no Brazil se desenganem, e naõ olhem
como um bem, aquillo que he na realidade um mal. A liberdade da imprensa, com taes empecilhos, naõ pôde produzir nenhum bem ; porque ninguém se attreverá a escrever ali, tendo
diante dos olhos a probabilidade de lhe armarem um processo,
cuja decisaõ em ultima instância seja obrigado a vir buscara
Lisboa.
E se disserem, que os escriptos, que naõ se intrometterem em
política, nem em examinara conducta dos homens públicos, estaõ livres desse perigo ; retorquiremos, que para taes escriptos
nunca haveria impedimento na Censura previa, que dantes existia ; e por isso, a presente liberdade da imprensa terá menos de
liberal, do que tinha de despotica a Censua previa do Governo
passado.

Prezos vindos da Bahia para Lisboa.
Ja dissemos em outro N.° que aquelles opprimidos homens
foram reniettidos á Rellaçaõ de Lisboa, para os sentencear, mas
o Chanceller representou as dificuldades legaes, que encontrava,
para executar a ordem. As Cortes, vendo isto, ordenaram, que
fossem sentenciados em Lisboa, os que isso preferissem, e os
outros tornados a remetter á Bahia, para lá serem julgados.
Se a Juncta da Bahia obrou o que devia, remettendo os prezos
a Lisboa, ali se lhes havia formar o processo : se naõ obrou o
que devia, pelo menos as Cortes se julgariam obrigadas pela
decência a passar uma censura ; mas no entanto vam os prezos
de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Caifas, e nada de opinaiõ sobre o que fez a tal Juncta.
Ja explicamos o mysterio desta contemplação pela extincta
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Juncta da Bahia : mas está passado o tempo de continuarem es,
ses absurdos.

Pernambuco.
Demos em resumo, na sessaõ das Cortes 347, os officios da
Juncta de Pernambuco ; mas julgamos necessário dar por extenso, como fizemos a p . 500, dous delles; porque mostram o estado político de Pernambuco, as boas intençoens daquella Juncta
a respeito de Portugal, e as funestas conseqüências de se enviarem tropas de Portugal para o Brazil.
Por esse officio se vê, que naõ so o Governo de Lisboa mandou
para Pernambuco um Governador das Armas, independente da
Juncta da Provincia, como determinaram as Cortes, mas até nem
diso informou a Juncta, o que, alem de ser civilidade, éra necessário, para se lhe preparar a recepção competente. O mesmo
tinham j a feito com o Governador das Armas da Bahia.
Assim vemos, que, naõ só as leys, que fazem as Cortes a respeito do Brazil, saõ tendentes á desunião, pelo descontentamento a que induzem, mas até saõ executadas pelo Ministério da
maneira mais offensiva, que podem imaginar; porque, em fim,
nada custava aos Ministros o informai a Juncta de Pernambuco
e a da Bahia, que se havia nomeado Fulano e Fulano, para Governador das Ai mas da provincia, o qual Governador havia lá chegar em tal tempo ou em tal navio. Tam repetidos exemplos de
desatençaõ provam o systema, que se tem adoptado em Lisboa,
de tractar com despiezo tudo quanto respeita o Brazil.
Publicou-se, ein data de 20 de Abril, a ley de creaçaõ para
a Relação de Pernambuco, e a pezar da commoçaõ, que tem causado no Brazil a ley da abolição dos tribunaes superiores, pela
dependência em que põem as partes litigantes das authoridades
de Lisboa, ainda assim no ij 2 desta ley se torna a mandar, que
as levislas venham a Lisboa, em todas as causas, que excederem
4:000.000 de reis, nos bens de raiz, e 6:000.000 nos bens moveisEx aqui as esperanças de conciliação.
O Governo

de

Pernambuco

tem

mandado

para Lisboa

1I.000.C00, valorem pao-brazil: pagou mais 27:000.000 pai»
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a expedição, contra a qual protestaram seus Depulados ; e outro sim três mezes de soldo a essas mesmas tropas do Algarve,
que tantos latagados deram em Pernambuco; isto he, sugeitouse Pernambuco a remunerar seus mesmos verdugos; e a retribuição de tudo isto tem sido continuados insultos, proferidos contra
Pernambuco nas Cortes, e. fora dellas nos Periódicos de Lisboa,
com dcscomedida sanha.
Maranhão.
Elegeo-se a nova Juncta de Governo Provisório para a província do Maranhão, e como aquella capital he a única parte do Brazil aonde os mascates de Portugal ainda conservam alguma indevida influencia, conseguiram empurrar para a Juncta o Bispo, o
Commandante da Marinha, e mais outros Europeos. Quanto a
essas duas pessoas, he claro, que seus empregos, se quizérem
cuidar delles, pouco tempo lhes deixaria para tractar dos negócios do Governo, mas como a eleição foi effeito de partido, naõ se
attendeo a isso. O tempo naõ está mui distante, quando essas
cousas se vara a remediar.
A nova Jnncta do Governo Provisório da provincia do Maranhão foi installada aos 15 de Fevereiro. Os seus membros saõ :
O Bispo, D. Fr. Joaquim de N. S. da Nazareth; o Chefe de E s quadra Felippe de Barros e Vasconcellos; Thomaz Tavares;
Desembargador Joaõ Francisco Leal ; Coronel Antônio Rodrigues dos Sanctos ; Caetano Jozé de Souza. Secretario, o Brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belfort.
Deputados do Brazil em CortesPelos extractos da sessaõ das Cortes de 15 de Abril, que deixamos acima copiado, verá o Leitora tormenta, que se levantou
com o Deputado pot S. Paulo, Andrade ; e as conseqüências disso, que foram mui sérias, e seraõ ainda de maior extençaõ. A t iribui riamos isso ao gênio esturrado de alguns indivíduos, se naõ
tivéssemos observado, que a generalidade e intentidadede ideas,
em tantas pessoas de influencia nos negócios de Portugal, tende
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a mostrar, que os ataques ao Brazil saõ effeito de systema, e naõ
de erro.
O Deputado Andrade, resolvendo-se a naô assistir mais ás
sessoens das Cortes, e lendo no Diário do Governo o que se passou, na sessaõ em que elle fora insultado, julgou necessário escrever ao Redactor uma carta, para corrigir os erros do mesmo
Diário, visto que j a o naõ podia fazer no seu lugar como Deputado. Esta Carta publicou-se no Diário do Governo N . ' 89. e servia
principalmente de corrigir o Diário (que nos copiamos a p. 553)
quando d i z , " q u e nas galerias houve só algum rumor, que apenas começou, por si mesmo s o c e g o u ; " mas, diz a carta, "houve
naõ só rumor, mas alarido de commando, e até se vomitaram
contra mim insultos, e ameaças, atacando-se a dignidade da minha pessoa, e da minha provincia." Além disso, na mesma carta
o Deputado Andrade accusa o outro Deputado, B . Carneiro de
criminosa ingerência, em pedir pelo outro escusa da commissaõ,
e também que he falso o que diz o Diário de se contentar com as
razoens do Deputado F . T h o m a z ; e que, se tornou a fallar, depois de ser insultado pelas galerias, foi por naõ ver enraizado
machiavelicamente o systema colonial no Brazil."
Os Deputados B . Carneiro e F . Thomaz replicaram a isto, publicando também cada um sua carta, no Diário, N.° 90, e N.°
92, em que tractam Andrade por mentiroso, &cc. Mas o Deputado B . Carneiro, quanto á ingerência, que o outro chama criminosa, confessa que enviou ao Presidente um recado escripto em
lápis; ora o ser o recado escripto em lápis ou com tinta, ou ser
verbal, naõ desmente a ingerência, de que Andrade se queixa.
O Deputado F. T h o m a z , na sua carta (Diário N.92,) refutando
o Deputado Andrade, por dizer que fora chamado á ordem por
um partido dominante no Congresso, diz " que isso he falso, e
que affirnia positivamente, que tal partido naõ h a , " e continua
com inui acres expressoens contra Andrade, por assim infamar
os representantes d'uma naçaõ livre, &c. Diz depois, que com
razaõ fora chamado á ordem, por igualar os Deputados da Juncta
de S. Paulo aos das Cortes, em sentimentos d'honra ; e que esta
comparação era indecorosa, incivil, e por extremo injuriosa ás
Cortes ; por serem aquelles Deputados de S. Paulo homens cti*
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tninosos, e que trabalham, por fazer desgraçada a pátria em que
nasceram.
Se naõ tivéssemos outras razoens de julgar que havia um partido nas Cortes contra os Deputados do Brazil, bastava ver a
acrimonia, o torn insultante, os desnecessários ataques do Deputado F. Thomaz, n'uma gazeta, contra o Deputado
Andrade, para concluirmos da existência desse espirito de
partido, porque só ao espirito de partido se pôde attribuir a desmedida linguagem desta carta, vinda de um Deputado tam cordato, tam patriota, e tam rnorigerado como F. Thomaz. Só o espirito de partido poderia cegar um homem tam sensato, a escrever para o Diário, quando tinha aberto o seu lugar
nas Cortes, para dizer tudo o que julgasse conveniente ao bem
da Naçaõ. Só o espirito de partido lhe podia fazer desconhecer
a differença de sua situação á de Andrade ; pois este, naõ indo
ja ás Cortes, naõ lhe restava outro meio de justificar-se para com
o publico das incorrecçoens do Diário, senaõ escrevendo as emendas nesse mesmo Diário; e F. Thomaz podia fallar em Cortes,
com toda a dignidade, no seu lugar, certo de que suas exposições seriam publicadas no Diário ; e assim passar essa contenda
do sallaõ das Cortes, para a gazeta, he tam contra a dignidade
do lugar, e tam contra o bom senso, que em outras occasioens
tem mostrado, que só ao mesmo espirito de partido, que o obrigou ja a pedir uma delegação do Poder Real para cada provincia
de Portugal, caso essa delegação se concedesse ao Brazil, podemos imputar tam estranho comportamento.
Deixamos de fazer inteira analyze á carta do Deputado F.
Thomaz, porque isso nos levaria a demasiada extensão ; mas
sempre lembraremos, que naõ contentes estes dous Deputados
com escreverem contra o outro nas gazetas, o Deputado F. Borges fez uma moçaõ nas Cortes para que se tomassem medidas
contra Andrade: assim, he este atacado no terreno em que se
pode de algum modo defender, que saõ as gazetas, e n e u tro em que naõ pôde responder, que saõ as Cortes ; porque a
ellas ja naõ ia,
Mas as conseqüências deste mal pensado ataque ao Deputado,
Andrade, começaram ja a desenvolver-se em Lisboa, dando o pie-
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sagio do que occasionará no Brazil: conseqüências funestas, que
naõ prevêm os homens, que

por gênio

esquentado, ou por

espirito de partido, naõ curam das provocaçoens, que dam ao
Brazil ; e de que só se podem aprazer, os que desejam separar
Portugal do Brazil, seja com as vistas de adiantar seu valido
plano da uniaõ com Hespanha, seja movidos por inimigos occultos, que nessa separação esperam vêr a queda do systema constitucional.
Na sessaõ de 1 6 de Abril appareceo logo uma representação
de outros dous Deputados poi S. Paulo, Bueno e Feijo, pedindo
dispensa de asMssir ás sessoens das Cortes. Depois, nessa mesma sessaõ pedem sua demissão os Deputados pela Bahia Barata
e Gomes.
Aqui temos os insultos contra um, resentidosja por cinco Deputados do Brazil. Porém temos nisto mais alguma cousa : na
representação dos Deputados Barata e Gomes, queixam-se elles de
que nas galerias até chamaram patifes aos deputados do Brazil;
vociferando/óra patifes ; e a mesma representação testemunha
os alaridos, que disfarçou o Diário do Governo, e que pietendéram
ne^ar em suas cartas B . Carneiro, e F . T h o m a z .
Se isto fosse um crime commettido, nas galerias, somente por
algumas pessoas mal criadas, como diz F. T h o m a z , teríamos de
fallar de outra maneira; mas quando nem o Presidente nem as
Cortes dam o menor passo para cohibir esses excessos, quando
um Deputado de tanta conseqüência, como he F. Thomaz, pretende paliar isso ; quando esses factos saõ seguidos de pesquins,
ameaças, insultos, impressos, dicterios, &c. naõ he de esperar,
que isso se ouça no Brazil com tranquillidade.
Depois disto, supponhamos que do Brazil mandavam retirar
seus Deputados, para naõ sugeitar a sua dignidade a taes insultos ; ^dir-nos-haõ que tal acontecimento éra inesperado, e naõ
provocado?
< De que serve a ninguém negar a existência do
Sol, quando todos o vem ? He preciso que os homens, que assim
raciocinam, naõ só estejam cegos, mas que supponhara também
cega toda a mais gente.
Mas o Dcpulado F . Boiges fez uma

indicação nas Coites
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contra Andrade; a indicação foi remettida a uma Coniiuissaô, e
esta deo o seu parecer na sessaõ de 2:} de Abril (que deixamos
copiado) e foi approvado, que os Deputados t,e naõ podiam demittir, e assim elles voltaram ás Curtes; porem o Deputado Feijó,
logo na sessaõ de 25 de Abril, expoz os motivos, que, o obrigaram
a elle e a seu colhga (tSueno) a representar ao Congresso, que
naõ podiam voltar a elle, em quanto essas causas continuassem;
que posto as naô houvessem declarado, o Sobeiano Congresso as
attribuio ao rumor, que na sessaõ de 15 houvera nas galerias
e sanecionou, que eram falsos, do que resultou chamar falsos, e
pôr de má fé dous representantes da Naçaõ ; fez depois este D e putado amargas queixas contra o povo de Lisboa, pelo máo acoIbimeuto, que tem feito aos Deputados do Brazil, naõ só nas g a lerias das Cortes, mas também nas praças publicas ; e que o
pouco conceito, que se faz do Brazil, se prova, observando o que
se tem escripto nos papeis públicos, sem por isso se haver dado
providencia alguma ; naõ tendo suecedido assim, quando a p p a receo contra outros Deputados um papel com o titulo de Patriota
Sandoval, pois entaõ se deram logo promptas medidas ; por fim
lèo um projecto, que julgava ser o único, que podia manter a
uniaõ do Brazil com Portugal.
Que se seguio daqui ? O Deputado Moura propoz, que se
declarasse ingente o e x a m e deste projecto, naõ para averiguar se
éra bom ou máo ; naõ para satisfazer o Deputado do Brazil das
queixas, que alegara : naõ para propor meios alguns de conciliação. . . . unicamente, diz Morna, para combateros errôneos princípios que esse projecto involvia.
O Deputado F. Thomaz, apoiando a urgência, fallou com a indifferença, com que sempre se tem explicado a respeito do Brazil ; e disse, que éra necessário a decisaõ deste negocio para se
saber se o Congresso pôde tractar dos negócios do Brazil.
Nesta tempera estaõ os Deputados Europeos nas Cortes, a
respeito do Brazil ; e porque isto sabíamos nós, antes de saírem
a luzessts factos, por isso disse/nos j a no nosso N.° passado, que
só do Brazil e naõ das Cortes se poderiam esperar medidas, que
minassem a uniaõ dos dous paizes, se he que essa uniaõ tem de
continuar; e estes factos agora justificam bem o que dissemos.
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Mas este modo de obrar em Portugal resulta das ideas que ali
geralmente se fazem do Brazil; porque, como depois veremos,
os escriptos, influídos pelos mais conspicuos membros do Governo e das Cortes, mostram tam alto desprezo pelo Brazil, que asseveram, e se esforçam por mostrar ao povo, que a separação do
Brazil, em vez de ser perda, he ganho para Portugal. Daqui
forçosamente se segue, que nas Cortes se naõ cuidará em medidas de conciliação, e que, ou o Brazil se ha de sugeitar a tudo
que quizerem as Cortes, e a todos os insultos que fora dellas lhe
fazem, ou haõ de ser os povos do Brazil instigados á separação total, por medidas coercivas.em tanto quanto a pobreza de
Portugal o permittir.

Escriptos

em Lisboa contra o

Brazil.

Quando naõ houvesse outros dados, para julgar dos sentimentos hostis, que ha em Portugal contra o Brazil; assas ficaria isso
demonstrado, pelos escriptos, que temos visto, impressos em
Lisboa, em que se tracta dos negócios políticos do Brazil. Seria demasiado longa tarefa encarregar-nos de copiai ou de responder a todos ; porém mencionaremos três, que por suas connexoens com os membros influentes das Cortes e do Governo, merecem ser lembrados, pois servem de indice ás opinioens dessas
pessoas influentes em Portugal.
Saõ esses três escriptos ; o Campeão, que he continuação do
Campeão, que se publicava em Londres. O Exame Critico do
parecer, que deo a Commissaõ Especial das Cortes sobre os negócios do Brazil; que he um papel avulso, escripto pelo ex-Redoctordo Portuguez, agora Addido á Legaçaõ Portugueza, em
Madrid. A todos os Periódicos de Lisboa, sobre a Malagueta,
Despertador Braziliense, e Representação dos Paulistas: papel
também avulso, attribuido aceito membro das Cortes, dos que escreviam o Jornal chamado Independente. Destes transcreveremos
algumas passagens, para mostrar o espirito, que reyna em Portugal a respeito do Brazil.
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Do Campeão. N.° 3.°
" Tam circumspecto e tam notoriamente avesso a lançar algemas a seus irmaõs do Brazil se tem sempre mostrado Portugal,
que logo desde o principio de sua heróica regeneração nada quiz
decidir tocante ao Brazil, sem primeiro conhecer seus desejos e
consultar sua vontade. Entre muitos exemplos apontarei o seguinte, que foi quasi um dos primeiros actos do nosso Soberano
Congresso. Propondo o Sr. Bento Pereira do Carmo, que se
passassem as ordens para a eleição dos Deputados do Ultramar,
e fossem elles provisoriamente nomeados d'entre os indivíduos
mais beneméritos residentes em Portugal, naõ foi approvada esta
proposta pelas Cortes : tal éra o melindre com que Portugal olhava para os negócios do Brazil; e tal éra a sábia resolução, que
havia tomado, de naõ forçar por modo algum a consciência de
nossos irmaõs residentes no Ultramar,"
Tanto isto, que diz o Campeão, naõ he assim; tanto os
motivos dessa resolução naõ foram o melindre de naõ forçar
os povos do Brazil; que, antes de a Lisboa chegarem os Deputados do Brazil, as Cortes mandaram tropas para forçar o
mesmo Brazil, e para apoiar os despotismos do Governador Rego.
Tanto he verdade, que naõ havia esse melindre, que estando ja
no Tejo os Deputados de Pernambuco, e pedindo um Deputado
nas Cortes, que se esperasse mais um dia, paia haver tempo de
ouvir aquelles Deputados, sobre a resolução, que se ia a tomar,de
mandar mais tropas a Pernambuco, indecentemente foi aquella petição do tal Deputado contrariada. Depois, quando esses
Deputados tomaram seu assento, e protestaram contra o mandar
as tropas a Pernambuco, a pezar delles votou a maioridade, que
fossem as tropas, eeffectivamenteforam. Tanto naõ houve esse
motivo de melindre, que a nova forma de Governos para o Brazil, com os Generaes das Armas independentes das Junctas, foi
resolvida e decretada pelas Cortes, antes de virem os Deputados
do Brazil. Continua o Campeão.
" i Poderia alguém imaginar, que, sendo Portugal quem quebrara nas maõs do despotismo essa pezada e férrea espada, que
depois de tantos annos atrozmente pezava sobre os pescoços dos
desgraçados Pernambucanos, e que sendo Portugal em fim quem
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fora arrombar as masmorras da Bahia, e de seus mais profundos
calabouços arrancara tantas e tantas victimas, que ahi jaziam
sepultadas entre a desesperaçaõ e os tormentos; contra esse
mesmo Portugal se levantem agora, & c . "
He isto tam contrario á verdade, que quando Pernambuco se
levantou em 1817, o que Portugal fez foi mandar tropas para o
s u b j u g a r ; que em 1 8 2 1 , Pernambuco se quiz levantar, e foi
contido nesses ferros pelo Portuguez Governador Rego, com suas
tropas Portuguezas, que lá tinha, e com as que depois as Cortes lhe mandaram, até que a superioridade de forças dos Brazilienses o obrigou a capitular. Tam pouco he assim, que essa espada férrea (como que nos explica o Campeão, que naõ éra espada de manteiga) fosse destruída por Portugal, q u e a revolução
da Bahia, pela qual foram soltos os prezos de Pernambuco, foi
feita lá, sem nenhum auxilio de Portugal, e de Lisboa só se lhe
mandaram depois tronas, para apoiar, naõ a revolução, que estava feita e segura, mas as siuistias inlençoens de uma Juncta,
que havia declarado a Bahia desligada do Brazil: para isto se
mandaram as tropas.
Se o Campeão nos disser, que essas revoluçoens, agora, no Brazil seriam tam mal succedidas como a de Pernambuco, em 1817,se
naõ fosse o haver a revolução também em Portugal; respondemos;
q u e h e possivel, que os atrozes mandoens Portuguszes.que opprimiam o Brazil do Rio-de-Janeiro,pudessem continuar essa espada
férrea, se a revolução de Portugal os naõ fizesse arder era dous
fogos. Mas, nem por estar a Hollanda em rebelliaõ contra Felippe de Castella, e favorecer com isso o bom êxito da revolução
de Portugal, em 1040, algum Portuguez disse, que foram os
Hollandezes que vieram quebrar os ferros de Portugal. Exactamente o mesmo lie o que succede a respeito do Brazil com Portugal. Com que, asMin ; porque a revolução em Portugal éra
circumstancia favorável á do Brazil, naõ se segue que fossem as
Cortes ou o Governo revolucionário de Portugal, que fossem quebrar essa espada férrea no Brazil ; porque os mesmos Brazilienses he que Ia o fizeram, e isso contra os mandoens Portuguezes, qne, como diz o Campeão, faziam que essa férrea espada pezasse atrozmente por tantos annos sobre seus pescoços; e para
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que isso naõ tornem a fazer, he que os povos do Brazil estaõ
cuidando em se governar por si mesmos.
Mais uma passagem do Campeão, faltando de Jozé Bonifácio
d'Andrade, como ura dos que assignou a representação de S.
Paulo.
" A decência e a gratidão pediam, que tal nome naõ houvesse
de apparecer em uma declaração de similhante natureza!
Quando alguém se recordar, que o Sr. José Bonifácio de Andrade fora nutrido, educado, e brilhantemente honrado em Portugal ; e que ao mesmo Portugal deverá ter um nome conhecido na Europa, que idéa ou conceito poderá entaõ fazer dos
motivos, que o impelliram a figurarem acontecimentos tam notáveis 1"
Ja vimos, que a revolução que fizeram os Brazilienses, querem os Portuguezes que o Brazil agradeça a Portugal ; quando este o que tem feito foi tractar de a supprimir. Agora
porque a Raynha D. Maria I. mandou Jozé Bonifácio a viajar
pela Europa á custa do Erário, José Bonifácio deve por isso
ser agradecido ao presente Governo das Cortes. Exminemos esta
pretençaõ.
I De que fundos se compunha esse Erário, porque José
Bonifácio éra mantido ? De fundos de Portugal e Brazil, e
mais deste que daquelle, se comparmos as rendas das duas
partes da Monarchia, entaõ unidas.
< Pois entaõ porque
ha de José Bonifácio ser mais agradecido a Portugal do que ao
Brazil, por sua educação literária, quando ambos pagavam para
ella? Suppunhamos que as províncias ao Sul do Tejo se separavam em interesses políticos das províncias ao Norte do Tejo,
e que um Alemtejaõ, que o Erário houvesse mantido, seguia o
partido da sua provincia j, que direito teriam as outras províncias de o taxar de ingratidão, quando do Governo commum o tal
Alemtejaõ recebera o beneficio ?
Mas demos por concedido, que Jozé Bonifácio devia essa
educação só ao Erário de Lisboa? trazia essa dádiva com sigo
a condição de que o beneficiado houvesse de obrigar-se por isso
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aatraiçoar a sua pátria, obrando o contrario do que julgasse
ser-lhe útil ? Entaõ sim se verificaria o dicto,
Timeo Danaos donaque ferentes.
e nesse caso mais valia a Jozé Bonifácio ter-se enforcado do
que receber um dom, que lhe impunha a obrigação de ser inimigo de seu pais natal. Mas he tempo de passar aos outros
escriptos.
Exame Critico.
" Naõ se me quer sahir da memória o nome de um dos principaes comparses, nessa burleta de S. Paulo. He um homem
(^chamállo-hei homem) he um monstro do Brazil, cuberto de benefícios, honras e riquezas, por a ultima nossa Raynha de saudosa memória, e por El Rey, nosso magnífico Soberano ! Assi descubrio o caminho atalhado para pagar benefícios, que mal mereceo ! He de crer, que ainda os julgasse
minguados, e por a rebelliaõ quizesse fazer degráos para chegar
a proprietário explorador de todas as minas preciosas do Brazil ?"
Outra vez José Bonifácio, o monstro, que nem homem he,
do Brazil; assim chamado, por quem chama a defuncta Raynha,
de saudosa memória, e El Rey nosso magnífico Soberano: bem
notáveis expressoens no ex-Redactor do Portuguez, aonde se leram os memoriaes a este mesmo Soberano, &c. mas deixemos
isto, que naõ vem ao nosso caso : vamos á ingratidão desse monstro do Brazil.
Quando vemos na revolução de Portugal, e membros das Cortes, tantos Desembargadores, que devem o que saõ ao favor d'El
Rey, eda ultima Raynha , quando vemos em Lisboa, e em Portugal todo, tantos militares derribar o Goveruo desse Rey, que os
tinha promovido e nutrido: quando vemos unirem-se á revolução,
que priva El Rey do poder, que tinha, tantos Bispos e outros
ecclesiasticos, que somente ao favor d'El Rey, mui pessoalmente,
devem o sair da obscuridade, tal vez de um convento, para a mais
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brilhante situação de um Episcopado, <• aonde está a gratidão de
todos esses homens para com a passada Raynha, e para com o
presente Rey ?
Oh, que fácil he a resposta :—Julgamos, que o destruir o poder desse Governo velho, ainda que esse Rey nosso bem feitor
estivesse á sua frente, he um acto meritorio; porque julgamos
que o bem da Pátria pede esta revolução, estas reformas.
Muito bem ;mas se Jozé Bonifácio, se esquece das promoçoens, que recebeo da defunta Raynha, para obrar o que entende
ser a favor de sua Pátria ; entaõ ja as razoens dos outros naõ servem ; entaõ he Jozé Bonifácio monstro de ingratidão ! Oh ! Lembre-se só de que a defuncta Raynha o fez Desembargador, e
deixe por isso que as Cortes levem a ferro e fogo sua pátria ; como actualmente querem alguns dos Deputados.
Mas ja que tanto faliam sobre essa gratidão, devida á defuncta
Raynha: supponhamos, que Jozé Bonifácio dizia, a minha gratidão á defuncta Raynha, e ao presente Rey, me impõem o dever de
defender seu poder, e direitos de que o Soberano está de posse ;
assim, ou com a minha espada, ou com a minha pena, ou com os
meios, que estaõ ao meu alcance, trabalharei por sustentar o poder Real, contra todas as inovaçoens dos revolucionários j, Que
nome daria o Author do Exame Critico, a essas conseqüências
da cega gratidão de Jozê Bonifácio ?
Nesse caso, diraõ, devia calar-se a gratidão e fallar só o amor
da Pátria. ; Entaõ para que saõhypocritas, enos faliam de gratidão, quando só querem essa gratidão para o caso que lhes faz
conta ?
"Talvez, talvez (diz o Exame Critico) o Congresso tenha dado
occasiaõ a perder por sobeja liberalidade, o que se podia ganhar
com discreta parcimônia ; que mal posso eu agoia decidir, se
naõ foi extravagância de prodigalidade o no Brazil conceder Representação Nacional, por a baze da de Portugal, e o dar-lhe
Junctas populares de administração, em que nenhum membro he
nomeado aqui pelo Governo. Naõ he extraordinário, que o sobejo favor das Cortes desse azo a exaggerarem suas pretençoens
VOL. N.' XXV1U 168.
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os demagogos do Brazil, que quizéssem arremedar ainsolencia de
Breno, em seus contractos com os Romanos ; pois da injusiiçae
desmandada cubiça he natural o ser insaciável, em proporção das
vontades, que se lhe fazem ; e sempre foi custume e uso da fraqueza o confundir os motivos do temor com os da generosidade
e dahi carregar mais a maõ no arbitrário das prelençoens."
Quando se considera a circumstancia, que ja lembramos no
nosso N.° passado, de ser o author deste escripto um dos membros
do actual illustre corpo Diplomático Portuguez, intimo amigo
e commeusal do Ministro da J u s t i ç a , quando assim escrevia,
deve dar-se a estas opinioens muito pezo. Assim temos, que
até isso mesmo, que se tem feito em Portugal, á cerca do Brazil se chama demasiada prodigalidade, e os desejos dos Brazilienses se tractam de arremedo da insolencia de Breno. Continua.
" Vaidosos saõ elles (os do Brazil) por natureza, (boa qualidade se for bem aproveitada) e por isso nunca deixaram seus louvores em maõs alheias ; porém mui estúpidos seriam, se renunciando á intima convicção de seu atrazo presente, e suas muitas
necessidades, assim como aos benefícios, que j a lhes fizeram as
Cortes, e aos mais que tem de lhes fazer, cortassem de um golpe
os vínculos de parentesco, & c . "
He certo, que o Brazil se acha mui atrazado nas sciencias e artes, graças a esse paternal Governo de Portuguezes, que até aqui
o tem regido; porém nenhuma naçaõ, por mais ignorante quesèj a , dà com isso a outra o direito de a ir governar como quizer; e
aindaque esses sonhados benefícios, que Portugal tem feito ao
Brazil, na realidade exisstissem, os homens renunciariam a elles
e se governariam lá como pudessem, antes do que expor-se, recebendo-os, a ser tractados com o soberano desprezo, que este author, e todos os mais da sua facçaõ inculcam. Mas fallandodas
queixas, que se faraó em Portugal, perdendo o Brazil, diz assim :—
" D e i x e - o perder, profano vulgo, com tanto que possamos di?.er como Francisco I. depois da rola de Pavia," perdeo-se tudo
menos a honra. " Em verdade saõ de fazei inveja os nobres
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espíritos de um mui illustre Deputado, que hoje mesmo no Congresso proferio estas palavras, dignas de se esculpirem em letras
d'oiro. Per catn-se dez Brazis, mas fique salva a honra nacional, e naõ se perca a do Congresso."
Aqui temos pois apregoado em escriptos ministeriaes fora
das Cortes, o que nellas se sustenta. Seja assim : seja indifferente a Portugal a perda de um ou de dez Brazis ; mas entaõ
naõ mandem para lá tropas, que antes de irem se lhes disse uaõ
podiam servir de outra cousa mais do que fomentar ali a guerra
civil; e isto que se lhe disse antes, he o que a experiência mostrou depois; e ainda assim se teima em que vam mais tropas
para o Brazil.
Logo, se naõ tem sustentado o Brazil em sua sugeiçaô, por
meio da força, he porque mais naõ puderam ; e os infructiferos
esforços, que fizeram, só provam a impotente vontade de Portugal ; aonde está, pois, aqui salva a honra de Portugal? Em terem falhado as Cortes no seu plano, de aquartelarem tropas no
Brazil, independentes do Governo local, e promptas a sublevarem-se quando quizessem, como tem feito?
0 author passa depois a consolar Portugal da perda do Brazil;
que isso naõ diminue a sua consideração nacional ; que ficando
sem o Brazil fica Portugal sem o cuidado de o defender, &c. Scc.
Seja isso assim muito embora, que naõ queremos tirar aos Portuguezes essa sua consolação; mas em nome do bom senso, se
ganham com a separação do Brazil, deixem-nos separar em paz,
e naõ vam lá instigar a guerra civil.
Mas, no meio desses lucros, que suppoem o Author, que Portugal tiraria da separação do Brazil, repetindo outra vez as palavras do Deputado Fernandes Thomaz em Cortes, Adeus, adeus
passe por lá muito bem Senhor Brazil; recommenda, por mera
commiseraçaõ aos povos do Brazil, que se mandem 1500 soldados tomar posse da Ilha de Sancta Calheriita !—Risum teneatu
" Adeus Senhor Exame Crilico.
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A todos os Periodistas, &c.

Este terceiro papel, propoem-se a refutar o Malagueta, e 0
Despertador, folhas impressas no Rio-de-Janeiro ; depois a celebre Representação da J u n c t a de S . Paulo. Apenas nos poderíamos persuadir ser verdadeira a informação que temos, de haver
saido este papel das maõs de um t a m cordato como patriótico
membro das Cortes, se naõ tivéssemos a experiência do muito,
que o temhallucinado o espirito de partido, como se vê pelo que
elle tem dicto em Cortes sobre negócios do Brazil.
A representação de S. Paulo chama-se insolencia desaforo ;os
que a escrevêiam hypocritas, publicistas fofos, loucos, infunados, pedantes, frenéticos, insolentes Paulistanos e todos os mais
termos opprobriosos, que a lingua Portugueza podia ministrar;
enfurecendo-se contra os doze de S. P a u l o ; mas como a Juncta
éra composta de treze membros, quer o escriptor fallando só em
doze, excluir o Presidente, que sabia ser Europeo; mas naõ sabia, que mais seis da mesma J u n c t a saõ Europeos ; o que prova,
que o vexame intentado pelas Cortes, de trazer todos os recursos
do Brazil a Portugal produz iguaes sentimentos nos naturaes daquelle paiz, e nos Europeos, que lá residem • porque n'uns e
n'outros péza igualmente o gravamen.
Alguns dos partidistas do poder arbitrário das Cortes sobre o
Brazil, vendo-se obrigados a alterar o tom em que fallavam, dizem agora, que naõ saõ os povos do Brazil os q u e se queixam
das Cortes, mas somente alguns poucos de intrigantes, que saõ
os instigadores. Eis aqui alinguagem, que usavam os antigos déspotas: todas as vezes,que alguém lhes mostrava o errado de seu systema, que tendia a desgostar o povo, diziam precisamente o mesmo ; isto he, que taes asserçoens eram falsas, que o povo estava
contente, que só poucos intrigantes fallavam de reformas, e que
quem dava taes conselhos de mudar de systema éra instigador de
revolução : chegou ein fim o tempo de se pôr esta contestação a
prova i e que succedeo 1 caio esse despotismo por terra, sem ha-
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ver ninguém do povo que tomasse a sua parte. O mesmo ganharão os presentes, imitando a mesma linguagem.
Mas voltemos ao nosso Author, e demos uma passagem deste
papel, para mostrar o espirito de conciliação, que reyna em Portugal, a respeito do Brazil, e o que dahi he possivel esperar :—
" Despotismo he governo arbitrário, perjúrio he quebrantar
um juramento. Loucos, frenéticos, e insolentes Paulistanos.
As Cortes naõ governam, legislam. Qual foi o juramento, a que
faltaram ? Vaâs palavras saõ as vossas ; vos he que nutris e alimentais em vossas cabeças volcanicas fantasmas ocos. O bom
sizo dos Portuguezes honrados em ambos os mundos vos condemna e vos detesta ; vos sois os inimigos da ordem na America,
mas naõ produzireis a desordem nas Cortes de Lisboa, onde esta
vossa caita foi lida com indignação geral e com horror. A vossa rebelliaõ esta publica ; todo o mundo atira com a perfídia de
vossas adulaçoeus, e com a mira da vossa ambição. Mas he
provável que vos enganeis, e que o calculo vos saia errado."
Passa depois a recommendar, que se castiguem esses rebeldes,
com todo o rigor das leys, e dahi vem outra passagem, digna de
copiar-se.
" Ora aqui haja prudência Senhores tigres, amadornados de S.
Paulo. Deixem-se estar a dormir como até agora, e naõ se incommodem Vms. naõ saõ tam raivosos, como dizem ; porque bastantes latagadas lhe estendeo pelos lombos o velho despotismo,
e Vms. sempre beijaram humildemente o latego, que lhas estendia, e se naõ fossem os ecos de 24 de Agosto, que soaram
de cá do berço da nossa pátria commum, ainda hoje Vms.
obedeceriam ao mero e mixto império de Sua Excellencia o Sr.
Governador, a cujo aceno Vms. Senhores tigres obedeciam como os mansos cordeirinhos. Por tanto naõ haja sangue, que
tudo se ha de compor a bem e a prol commum."
Aqui diríamos nós, obrigado, Snr. pela pouquidade, porém he
ja tempo de cuidar em naõ soffrer essas latagadas dos Senhores Portuguezes ; e lá no Brazil naõ se leraõ estes pungentes sarcasmos da parte de seus antigos oppressores, sem emo-
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Conclue com uma exortação aos Brazilienses, para que se naõ
illudam com as imposturas desses arristocratas de S. Paulo, e
como tam bem nós devíamos levar a nossa Iatagada, pois naô
bastam, para excitar o nosso agradecimento, quatro annos que
nos presentearam de prizaõ na inquisição, nem dezesseis annos
de extermínio da nossa pátria, assim se nos assenta o latego:
" Naõ vos illudais outro sim com a fallaz política de que he
infecto vehiculo o Periódico do vosso compatriota em Londres,
que tudo ultraja, excepto os instrumentos da sua notória venalidade."
Se essa recommendaçaõ lhe pode servir de algum bem a seus
fins: bom proveito, que lhe faça Sr. Escriptor, copiamolia,
para lhe dar maior circulação : e ao menos disto naõ se deve
queixar de nós. O Brazil está respondendo por nós.

Relaçoens

commerciaes

entre Brazil

e

Portugal.

O presente estado das relaçoens poluicas, entre o Brazil e
Portugal, ja naõ deixam algumas esperanças de que as suas relaçoens commerciaes sejam ajustadas pelas determinaçoens das
Cortes em Lisboa. No entanto, sempre publicamos, a p. 502, o
parecer da Commissaõ das Cortes a este respeito ; porque o projecto, que élla recommendou, continua a discutir-se : e porque
por elle se conhece o que o Brazil tinha de esperar, se as cousas
continuassem como até agora.
O decreto, que se propõem, vem mais em forma de capitulação do que de ley regulamentaria de um Estado ou Naçaõ unida ;
mas ao mesmo tempo que pretende dar mostras de reciprocidade,
o que teria lugar em um tractado com qualquer Naçaõ estrangeira, dirige-se a sustenta, o monopólio dos proprietários de navios
e negociantes de Lisboa, contra os evidentes interesses dos agricultores do Brazil.
Este lie o efTeitode prohibir o commercio aos navios estrangeiros ; porque se os naõ ha nacionaes, e os que ha só podem servir por fretes muito mais caros ; porque se ha de gravar o agri-
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cultor e o consumidor do Brazil com essa differença de preço ?
Disse o Deputado França, que os navios Portuguezes estavam
apodrecendo no anchorodouro, porque naõ achavam emprego.
Se assim he, o primeiro ponto, que as Cortes deviam examinar,
para lhe dar o remédio, éra a causa de serem preferidos os navios estrangeiros aos nacionaes : naõ precisa ser grande advinho
para achar, quea causa desta preferencia he a sua maior barateza; logo o remédio he procurar, que a navegação nocional seja
igualmente barata, tirando-lhe os entraves, que a encarecem e
naõ forçar injustamente os agricultores a pagar esses fretes mais
caros.
Na mesma sessaõ das Cortes, em que se começou a discutir
o projecto da Commissaõ, apparecéo um facto, que mostrou
bom exemplo dos empecilios á navegação, que he preciso remover ; e foi, a petição de um negociante, em que pedia ser
dispensado da obrigação de levar dous aulistas e cirurgioens,
um navio seu, que destinava mandar ao commercio d'Asia:
a decisaõ ficou adiada, mas ao depois decidio-se favoravelmente.
Aqui temos pois ura artigo importante para encarecer os fretes, que saõ as soldadas de aulistas, cirurgião, capellaõ; que os
navios estrangeiros naô págain ; mas ha alem disto innumeraveis outros encargos e incommodos de despachos, emolumentos, e
obstáculos, que he preciso remover, para que a navegação nacional possa ter preferencia sobre a estrangeira, ou ao menos igualada.
A reciprocidade, que este decreto queria inculcar, nem existe,
nem podia existir, pelos mãos princípios era que se funda. Por
exemplo : o §14 diz, que as pautas, que haõ de fixar os valores
para os direitos, seraõ iguaes tanto em Portugal como no Bra21
') para os productos de industria estrangeira.
A reciprocidade naõ consiste em que os encargos sejam
iguaes, masque sejam proporcionaes ; porque, se a dous homens de forças desiguaes se mandarem carregar um pezo igual,
naõ ha reciprocidade : se do homem pobre se exigir o mesmo
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tributo que do homem rico, ha igualdade,

mas naõ

reciproci-

dade, nem j u s t i ç a na imposição.
Outra cousa seria, e os direitos fossem cobrados ad

valorem,

segundo a avaliação do porto i de cuja practica a Inglaterra dá
o mais decidido bom exemplo.
A injustiça, com que o Governo de Portugal tem tractado o
Banco do Brazil, he j a evidente a todos, mais depois de muitas
representaçoens, e de varias moçoens nas Cortes, a única providencia, que se déo, foi a sguinte ordem :—
A s Cortes Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portugueza
ordenam, que a Juncta da Fazenda do Rio-de-Janeiro, ouvidos os
Directores do Banco daquella Cidade, transmitia com a maior
brevidade, pelo Governo, a este Soberano Congresso, uma conta
especifica, por parcellas, da divida, que o Governo contrahio
com o B a n c o ; designando as datas e ordens respectivas, com
as observaçoens, que achar a b e m , sobre cnda uma das dietas
parcellas ; e finalmente proponha o modo, porque deve ser erob o I ç a d o o B a n c o , do que legalmente se lhe dever, expendendo
miudamente as circumstancias e razoens de sua opinião, a fim
de se tomar a conveniente resolução sobre este objecto. O que
V. Ex.» levará ao conhecimento de S. M. Paço das Cortes em
18 de Março de 1822. Joaõ Baptista Felgueiras.—Senhor Jozé
Ignacio da C o s t a . "
Naõ sem algum motivo se chama aqui Banco da cidade do
Rio-de-Janeiro ao Banco do B r a z i l ; mas seja isso como for, nem
Portugal tem c»m que pague a divida, que o Governo deve ao
Banco do Brazil, como bem claro fica pelo relatório da Commissaõ de Fazenda, nem pôde ter t e n ç a õ d e pagar tal divida, quando se está aproveitado do páo-brazil, que devera pertencer a esse Banco.
Ora a ruína do Banco do

Brazil. causada pelo Governo, he

um golpe fatal ao commercio daquelle paiz, pelo que se vê quam
pouco he de esperar o remédio, de quaesquar medidas, que se
proponham nas Cortes, para o fim de melhorar os interesses mercantisdo Biazil.
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A Commissaõ de Fazenda apresentou ás Cortes um relatório
na sessaõ de l 8 de Abril : he o seguinte :—
'«Ninguém ha que desconheça, ha um anno, o estado da nossa
administração de Fazenda. Todos gritam contra todas as estaçoens de sua fiscalização e cobrança; porém ninguém até agora
indicou o remédio próprio e efficaz a desarreigar os tropeços, que
a embargam, e os males, que a definham. E vem a razaõ de
que será necessário alevantar inteiramente de novo esta machina ;
e esta operação sobre difficilima naõ he obra de um dia, senaõ
que terá de pedir e depender de muito tempo. Naõ he isto
achaque nosso. Passaram pelo mesmo que passamos, Sully,
Richelieu, Colbert, Desmarets, e Law, quando mesmo eram elles
os que faziam e executavam a ley ; eram elles os que nomearam
e entendiam sobre os officiaes de Fazenda. O nosso Marquez de
Pombal teve de usar, com força, de seu natural despotismo, para
destruir o que achou de abusos, mas no ramo de Fazenda naõ
foi mui valiosa a herança, que nos transmittio. Datam de sua
governança os monstros, que temos a debellar. Se se fazem
n'um dia reformas taes, no-lo digam os esforços transcendentes
de Pitt, e a practica, desde o escriptorio de Necker. He esta
uma matéria em que saõ sempre preferíveis, a consultar e a imitar, os systemas dos practicos ás encontradas e abstractas theorias, que, se adoptaveis em uma hypothese, falham em todas as
mais. A Commissaõ de Fazenda pois conhece, a par da necessidade, as difficuldades da reforma instantânea. A pezar das repetidas indicaçoens feitas por alguns de seus membros ; muitas
ainda naõ satisfeitas; a pezar dos niappas e documentos (pela
maior parte imperfeitissimos), que lhe tem sido presentes, a Commissaõ he obrigada a confessar, que ella naõ tem dados seguros
para apresentar uni arbítrio ou plano simples e uniforme, sobre
a Fazenda, que determine, com a exactidaõ possivel, o que deva
seguir-se na sua fiscalização, arrecadação, repartição e escripVOL. XXVIII, N.° 168.

4H

600

Miscellanea.

turaçaõ ; naõ em geral senaõ nos termos precisos e peculiares a
naçaõ Portugueza. Entretanto a Commissaõ naõ pôde deferiras
seguintes reílexoens, nem deixar de reclamar do Soberano Congresso ou as providencias, que vai a propor, ou quaesquer outras,
que a sabedoria das Cortes lhe substitua. —Hauma divida publica, que data de annos : e além desta ha uma divida permanentee
crescente ; porque a receita e despeza annual apresenta um déficit.—As causas, que motivaram a primeira, saõ muitas : as
causas, que originaram e originam ainda a segunda, saõ em
grande parte conseqüência daquellas. A sua natureza he differente, e as espécies de cada uma diversas.—Naõ obstante isto
tudo se reconhecia em divida, e tudo se prometteo pagar ; e para
isto tracta-se ja de liquidar-se ; e o Soberano Congresso acaba
de espaçar o termo da liquidação até Dezembro de 1823.—Fundallaja, e por inteiro, he impossível; por que só em Dezembro
de 1823 se conhecerá toda.—Entretanto he evidente conseqüência, e de necessidade evidente, marcar um termo, desde o qnal
deve terminar a velha, e começar a nova divida: do contrario
teremos uma série infinita, e a qual a mesma natureza das dividas naõ soffre.—O dia 24 de Agosto de 1820, he o dia da regeneração política da naçaõ Portugneza: seja esse o dia, em que se
feche a divida pretérita, e date desde esse dia a divida presente.
Para fundar-se a primeira he preciso conhecer-se ; e só daqui
a 20 mezes será conhecida.—A segunda pôde conhecer-se immediatamente e pagar-se. Se as despezas necessárias da naçaõ se
naõ satisfazem cumpridamente, a dissolução da machina social
he a conseqüência que deve esperar-se. Se se naõ paga aos
funccionarios públicos, nem pôde com justiça esperar-se delles
trabalhos, nem com justiça exigir-lhes responsabilidade.—Sem
punctualidade de pagamento naõ ha credito, e sem credito todas
as transacçoens saõ desfavoráveis ao devedor.—He pois do interesse immediata da Naçaõ o pagar sem demora a sua divida presente e corrente .- as suas rendas actuaes naõ bastam. O meio
a seguir he um de três ; economia ou arte das despezas; novos
tributos; ou um empréstimo.—O primeiro, isto he economia,
naõ he de per si bastante nem exequivel no momento, nem pro-
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duzirá o sufficiente com a presteza, que se carece. Toda a via
as economias devem em toda e qualquer hypothese ser a baze da
administração da Fazenda Nacional.—Novos tributos, de nenhum
modo. As imposiçoens além de dever calcular-se com a menor
moléstia possivel dos contribuiutes, e de maneira que abranjam
proporcionalmente a todos, devem muito principalmente jogar
com o systema adoptado á cerca de todos os outros impostos, a
que vam acceder; e nós naõ temos systema algum, e conseguintemente se alevantarmos taxas antes de systematizarmos as existentes, accumularemos os vicios actuaes em vez de extirpállos
cavaremos o precipício, que desejamos salvar.—Resta o empréstimo; naõ porque seja um bem. A Commissaõ conhece, que,
na essência, o empréstimo be uma imposição : mas assim como
conhece que he um mal, com tudo por menor o propõem, e o
abraça por necessário. Elle dá lugar ao fôlego indispensável
para regular a administração, e com isto naõ só se alcança a cura deste deste mal incidente, mas de todos quantos soffre a administração, que só com uma tregoa pôde alevantar-se do cahos,
em que se acha submergida,—Para conseguir-se este mesmo espaço necessário para a regularização da Fazenda, cumpre que o
empiestimo cubra a divida presente, o déficit annual das rendas
do Estado, segundo um orçamento regular; os juros do 1." anno
desse mesmo empréstimo, e a porçaõ de amortização, que para
esse mesmo anno se estipular.—Que este Augusto Congresso
haja de sanccionar este empiestimo, ex ahi o que propõem a
Commissaõ de Fazenda.—Cumpre porém, antes de outra cousa,
determinar a quantia, e naõ sabemos com exactidaõ quanto deve
a Naçaõ, desde 24 de Agosto de 1820. Para ter-se este conhecimento approximadoimmediatamente, propõem a Commissaõ,
que o Governo nomeie logo seis Commissoens, nas seis Capitães
das provincias de Portugal e Algarve, que chamem e tomem
por simples manifesto a cada credor da Naçaõ, a totalidade da
sua divida em reis, seu nome e natureza. Em 15 dias pôde fazer-se esta operação, que importa um mero orçamento. Cada
lista de manifesto he remettida ao Governo, o qual apura a totalidade, faz asauas observaçoens segundo os documentos, que a
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alguns respeitos deve possuir, e envia o lesultado ás Cortes, dizendo o quanto se carecerá de empréstimo, para lhe ser pelas Cortes concedido e authorizado. O Ministro deve calcular até o fim
de J u n h o próximo futuro, fim do 1." s< mestre, ja mui adiantado
para o orçamento annual, o qual conseguintemente deve calcularse a findar no 1.° semestre do anno seguinte ; e este calculo do
intei vallo apresentará o déficit do anno, para se ter em vista na
somma, que tem de tomar-se de empréstimo.—Com esta operação naõ só se consegue o indispensável conhecimento do quanto
he necessário pedir emprestado, poiém resulta, que chegará immediatamente a todas as povoaçoens de Portugal e Algarves a
noticia e a prova, de que a regeneração naõ he mera palavra, de
que as Cortes vara pagar em dia o que Portugal contrahio, desde
que se regenerou •• e trabalhar por acreditar o que se achava totalmente sem credito. Salla das Cortes 1 8 de Abril, 1822."
Copiamos este relatório por extenso, ainda que os factos nelle
contidos se resumam a bem pouco, a fim de dar a nossos Leitores
uma completa i d e a d a pobreza, em que se acha P o r t u g a l ; da
confusão, que reyna em suas finanças; pois até nem o Errario
sabe o que deve; e da pouca esperança que dá a Commissaõ de
applicar remédio algum a este mal.
Começa a Commissaõ, dizendo, que ninguém ha que desconheça o Estado da Fazenda, e no entanto saõ passados 18 mezes, desde que chegou a regeneração, e ainda nada se tem feito para melhorar as finanças ; e tal he a confusão, que só em Dezembro de
1823 espera a Commissaõ, que o Erário possa saber o que deve.
Lembra a Commissaõ três modos de melhorar as finanças, e
resolve-se pelo do empréstimo. Mas se as despezas correntes
excedem a receita, i donde haõ de vir os fundos para pagar os
juros desse empréstimo? A fortiori,
naõ haverá fundos, que
se appliquem á amortização da divida : sobre este ponto essencial naõ diz a Commissaõ uma só palavra.
; Com este miserável prospecto de suas finanças diante dos
olhos, ha ainda membros nas Cortes, que propõem inandaremse mais tropas ao Brazil, para reduzir aquelle paiz pela força a
obediência !
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0 empréstimo, que propuzéram alguns negociantes Inglezes,
foi regeitado pelas Cortes ; porque as condiçoens eram tam usurarias, que se julgaram absolutamente inadmissíveis ; porém,
continuando a má intelligencia com o Brazil, nem mesmo com
essas condiçoens acharão as Cortes um empréstimo; porque naõ
tem garantias, que ofTerêçam.

Governo de

Portugal.

No resumo, que damos da sessaõ das Cortes de 22 de Abril,
achara o Leitor mais outra prova dos inconvenientes, que resultam, de haver um Conselho de Estado, organizado da maneira
que se fez em Portugal; como nós logo ao principio predissemos.
Acontece agora uma dispula entre o Conselho de Estado e os Ministros de Estado : El Rey naõ tem poder de ajustar a contenda,
e assim recorre ás Coites ; pelo que estas vem a ter uma authoridade immediata nos negócios do Executivo.
Na sessaõ de 20de Abril fez o Deputado Pereira do Carmo
uma petição verbal ás Cortes, para que se approvasse o regimento, que tinhs feito o Tribunal de Protecçaõ da Imprensa; por
que sem esse regimento naõ podia proceder ás suas funcçoens, e
havia muitas causas em appellaçaõ,que por essa falta naõ podiam
progredir. Vê-se aqui a acceleraçaõ com que se mandou por em
practica uma ley, que naõ pôde executar-se, por naõ estar sanccionado pelas Cortes aquelle necessário regimento; e em vez de
cuidar nisso, achamos as Cortes occupadas com os bordados das
casacas, e em receber congratulaçoens dos militares, e outras similhantes futilidades.
No meio de consideraçoens tam importantes para a existência
da Monarchia, taes como a forma da Constituição ; e o arranjo
das finanças, o que ainda está por fazer, gastam as Cortes precioso tempo com objectos comparativamente insignificantes, conto he a reforma das Secretarias de Estado, como se os Secretários naõ soubessem, melhor que ninguém, quantos ofiiciaes e es-
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creventes precisam; e se nem isso abem, ou se nem se pôde
confiar delles o arranjo de suas respectivas Secretarias ; soffrer
taes Secretários de Estado he o maior estigma, que se pôde alegar, contra o presente systema de Governo.
Lemos no Diário do Governo N.° 89 as mais absurdas noticias
sobre o que se está passando na America Hespanhola ; óra isto
ou provém da ignorância em que se acham em Lisboa, á cerca
do que se está passando pelo mundo; ou desejo, se he que o sabem, de enganar o povo com falsas noticias, para induzira crença de que a Hespanha ainda conserva algum poder na America.
Naõ he ja com essas fábulas, que os Governos, em nossos dias,
se podem manter.
O Ministro da Fazenda, Jozé Ignacio da Costa, pedio e obteve
a sua demissão, concedendo-lhe El Rey as honras do lugar qne
occupara. Succedeo-lhe o Desembargador Sebastião Jozé de
Carvalho.
No Diário do Governo N.° 187, de 19 de Agosto passado,
vem uma portaria do Ministro da Marinha; mandando reprehender
a Clemente Eleuterio Armado, por tereomprado uma porçaõ de
bolaxa podre para o Arsenal, a 6.213 reis o quintal, qnando a
boa se estava vendendo a 4.000 reis. Agora vemos esse mesmo
indivíduo nomeado pelo Ministro da Guerra, para servir de Commissario em Chefe do Exercito, em lugar do que foi promovido
a Ministro da Fazenda.
Salta aos olhos este methodo de recommendar o systema constitucional, com esta escolha de empregados públicos.
Houve em Lisboa um motim procedido de quererem algumas
pessoas, com o pretexto de que eram Portuguezes, naturaes do
paiz, expulsar os Gallegos das occupaçoens, em que se achavam
empregados na alfândega, e outras repartiçoens publicas, e até
do serviço de particulares, que voluutariamente os empregavam.
O Ministro da Justiça expedio uma ordem aos 19 de Abril, para
se supprirnirera essas desordens ; e, aos 2 1 , outra portaria, em
que attiibue o motim a instigadores occultos, e para fins políticos : a poitaria he a seguinte :—
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"Manda El Rey, pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Justiça participar ao Corregedor do Crime do Bairro da Rua
Nova ;que, constando-lhe haver-se descuberto em varias partes da cidade ajunctamentos de pessoas, que tem perturbado a
ordem e tranquillidade publica, pretendendo tirar com violência o
Gallegos do serviço que fazem, e para que saõ chamados pelos
cidadãos, que voluntariamente os empregam, chegando outros a
introduzir-se á força nas capatazías da Alfândega, e Casas de
arrecadação, desobedecendo ás ordens das authoridades encarregadas de vigiar pela observância e regularidade, conformemente ao que se acha disposto nos regimentos e leys posteriores:
e naõ podendo estes factos, pelas circumstancias de que se tem
revestido, dei*ar de se considerarem o resultado de instigaçoens
e machinaçoens de mal intencionados, que procuram por tal modo conciliar as dietas pessoas a tumultuar, por serem elles, pela
maior parte, das que por sua ignorância e falta de capacidade
saõ fáceis de seduzir: S. M., querendo naõ só evitar que de
futuro continuem a renovar-se acontecimentos tam desagradáveis, mas castigar os criminosos, que os tem practicado, ou
que para elles tenham de qualquer modo concorrido, aconseIhando-os, ordenando-os ou auxiliando-os,determina, que o referrido Corregedor abra logo devassa, na forma da ley, procedendo contra os culpados, segundo ella determina, e dando
todos os dias, em quanto a naõ fechar, conta do estado desta
diligencia, em que deve proceder com toda a actividade e vigilância, para que nem escapem ao castigo aquelles, que o tiverem merecido, nem os innocentes e honrados cidadãos verdadeiros Portuguezes, se confundam com os malévolos e indignos de viver entre os pacíficos habitantes de Lisboa. Palácio de Quebuz, em 21 de Abril de 1822.—Jozé da Silva Carvalho."
Com effeito em virtude desta portaria se prenderam naõ
menos de 60 pessoas, que se mandaram para n fortaleza de S.
Juliaõ : mas aos 22 se publicou no Diário do Governo, N.° 95,
um officio do Intendente da Policia, com o fim de contradizer
a insinuação do Ministro de Justiça, affirmarjdo o Intendente,
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que naõ houve para aquella desordem combinação por serem
culpadas pessoas mui inferiores do povo.
Naõ obstante isto, consta-nos, que se tem feito mais prizoens,
e de gente de consideração, suspendidas as bazes da Constituição, no que respeita a liberdade e segurança individual. Assim se quer que os homens sejam livres; ainda que para isso
seja preciso mettêllos na cadea.

AMERICA

HESPANHOLA.

Aos 23 de Abril, apresentaram vários negociantes de Londres, interessados no commercio da America Hespanhola, uma
petição ao Governo, em que requeriam, que se admitissem nos
portos Inglezes os vasos com bandeira dos novos Governos da
America, para que esta falta lhes naõ occasionasse a exclusão
naquelles, como éra de recear pela nota do Ministro de Columbia (Mr. Zea) em Paris. (Veja o resumo desta nota no
nosso N° passado p . 467). Em conseqüência disto receberam
o dictos negociantes a seguinte resposta do Conselho Privado.
«' Senhores !—Temos o prazer de vos informar, que os Lords
do Conselho decidiram favoravelmente ao requirimento, para se
admittirem á entrada, neste paiz, os navios dos Governos Independentes, estabelecidos na parte Hespanhola da America Meredional, na conformidade da petição, que foi apresentada a Suas
Senhorias aos 23 do corrente. Temos a honra de ser, Senhores,
vossos, &c—Cock & Willoughby."
Mas parece que naõ para aqui ; porque consta que o Gabinete Inglez declarara ja ao de Madrid, que se a Corte de Hespanha naõ tomar medidas para reconhecera independência de suas
ex-colonias, as quaes evidentemente naõ pôde subjugar,a Inglaterra se dispõem a fazèllo» para naõ ser a ultima, que se apro-
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veite de um commercio, que se offerece a todo o mundo, e de qué
todo mundo tem por tanto direito a participar; e tanto mais,
quanto uma politica opposta a isto, da parte da Inglaterra, nenhum bem pôde fazer ás pretensoens de Hespanha.

México.
As ultimas noticias que temos do México saõ por via da Havanna, e em data dos fins de Fevereiro deste anno. O Governo
Provisional daquelle Império tinha decretado, que se adoptasse
um brazaõ d'armas consistindo de uma arvore do Nopal, ou
Erumbeba (Cactus Opuntia) em que se cria a Cochinilha. He
esta planta representada crescendo sobre um rochedo, na margem
de um lago, e no lado esquerdo uma Águia, cora a coroa imperial na cabeça. Estas armas assimelham-ge ás que Montezuma
usava, segundo diz Clavigero, antes da conquista de México pelos Hespanhoes. He bem sabido, que os naturaes do México
tem grande veneração por tudo quanto existia no seu paiz, antes
da conquista, e he sua intenção reviver muitos de seus custumes
e formas. A bandeira nacional, que tem adoptado agora, he de
três cores; verde, branca e carmezim, em tiras verticaes, e com
a águia imperial no centro, em branco. Mas desta circumstancia tiraram os inimigos de Iturbide occasiaõ, para o accusar de
vistas ambiciosas, espalhando o rumor de que elle intentava corôar-se Imperador, no caso em que nenhum membro da Família
Real de Hespanha quizesse ir para aquelle paiz.
Aos 22 de Fevereiro o Governador Independente de Vera Cruz
escreveo ao General Hespanhol Davila, que commanda a guarniçaõ no Castello de S. Juan de Ulua, intimando-lhe que rendesse a
fortaleza, o que foi regeitado.
Em conseqüência das grandes distancias das diversas provincias, e pela falta de um Governo central, o recém estabelecido
Congresso ainda naõ tinha formado as suas relaçoens políticas
Vor.. XXVIII. N°. 168.
4 i
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no paiz, consequentemente cada proviucia se governava Ê obra»
va de per si. Isto oceasionáva que a Capital do México carregava com o pezo de manter todo o exercito; o que causava grande estagnação ao commercio. O Governo Provisional, porém,
tinha publicado uma pauta de direitos de alfândega, que se poria em execução, se fosse approvada pelo Congresso. Impõem
o direito de 25 por cento em todas as mercadorias estrangeiras,
e effeitos importados; e além disto um pezo forte por tonelada
nos navios estrangeiros.
Iturbide apossou-se de 700.000 pezos, producto das cargas
de dous navios de Manilla. Isto causou grande consternação nas
Ilhas Fillippinas, e pôz fim ao commercio entre aquelles dous
paizes.

ESTADOS-UNIDOS.

O Committé do Congresso, enrnrregado de cuidar da total
abolição do trafico da escravatura, fez um relatório circunstanciado, em que descreve o augmento desse trafico por outras naçoens, e suggere um remédio, que be um direito limitado de
busca, aos vasos mercantes, pelos navios de guerra, e que seja
reciproco de umas naçoens para com outras. Os Estados Unidos
parecem naõ menos decididos na abolição deste trafico do que o
tem sido e he a Inglaterra.
Discutio-se, na Casados Representantes, aos 28 de Março, a
mensagem do Presidente sobre reconhecer a independência dos
novos Governos na America Hespanhola ; decidio-se pela affirroativa, 159 votos contra 1.
Saõ estas discussoens, nos Estados-Unidos, mui importantes
ao Brazil, e mostram a necessidade, que ha, de ser o Gabinete
do Rio-de-Jaueiro officialmente informado do que se passa naquella Naçaõ. Sobre isto deixamos ja acima dicto alguma cousa.
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As ultimas gazetas dos Estados-Unidos trouxéram-nos a cbnrespondencia, entre o Secretario de Estado naquelle paiz, e o
Ministro Russiano em Washington, sobre uma interessante questão, que he a pretençaõ da Rússia á Soberania dos territórios no
Noroeste da America, até a Latitude de 51 ; tendo por isso o Gabinete Russiano prohibido, que os vasos estrangeiros naveguem
juncto aquellas costas. O Ministro Americano responde, que
desde o período da existência dos Estados-Unidos, como naçaõ
independente, sempre os seus vasos navegaram livremente aquelles mares ; e que o direito de os navegar he pai te daquella independência. O Ministro Russiano, recebeo as objecçoens, ad
referendum, para as enviar ao Imperador ; mas no entanto declara, que as difhculdades, qne os navios Americanos houverem
daqui em diante de encontrar naquella navegação, as devem imputar a sua imprudência, visto serem informados das medidas
adoptadas pelo Imperador de Rússia, em conseqüência de seus
direitos.

HESPANHA.

Aos 12 de Maio, se ajunctaram os voluntários da guarda nacional de Madrid, fazendo parada no Prado, a fim de se lhes lêr o
decreto das Cortes, que declara o hyrano de Riego ser o hymno
nacional.
Alem das sessoens ordinárias, as Cortes tem sessoens extraordinárias quasi todas as noites, que duram até meia noite : aos 12
decretaram, que o dia 13 que éra o do anniversario da volta d'El
Rey para Madrid, naõ fosse mais celebrado na Corte, como dia
de gala ; mas sim como dia de luto para a Naçaõ. Isto lá paiece uma medida assas forte, para uma naçaõ, que tem um Rey
anomalias desta natureza naõ podem deixar de acabar com a preente forma de Governo, ou de um modo ou de outro.
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O Governo nomeou os Commissarios, que tem de ir á America
Hespanhola, propor termos de accommodaçaõ aos Governos ali
recém estabelecidos. Dizem que o Gabinete de Madrid está preparando um Manifesto, dirigido ás differentes Cortes da Europa
em que se explicará a linha de comportamento, que a Hespanha
intenta seguir a respeito de suas ex-colônias.

RUS8IA.

O Governo Russiano publicou um documento, para justificar
a nova pauta de direitos, que adoptou para suas alfândegas ; e
diz em summa, que o objecto dos anteriores ukases do Imperador, a este respeito, éra dar vigor aos princípios do commercio
livre, estabelecido pelo Congresso de Vienna; mas achando,que,
de facto, todas as outras naçoens se esforçavam por favorecer a
venda de suas producçoens, a Rússia foi compellida a adoptar a
mesma carreira, a menos que se naõ contentasse com abrir seus
portos ao commercio de todas as naçoens estrangeiras, e soffrer
ao mesmo tempo, que os portos dessas naçoens continuassem fechados aos productos da Rússia.

(
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POST SCRIPTÜM.
Somos obrigados, ainda que naõ seja esse o nosso custume, a
fazer um artigo addicional a este Periódico, depois de o termos
mandado para a imprensa; porque vimos nas gazetas lnglezas
artigos, que dizem respeito ao nosso paiz, e que merecem ser notados.
O 1.°, he no Times 3 de Maio; aonde vem a conrespondencia
entre o Secretario de Estado dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, e o Ministro de Sardenha naquella Corte, inserta em uma
circular do Secretario d'Estado Portuguez, dirigida aos Ministros
Portuguezes nas Cortes Estrangeiras ; na qual vem esta» palavras :—
" Logo que este Governo foi informado, pelos nossos Ministros residentes era Vienna, Nápoles eTurin, que aquelles Governos tinham declarado, que, com quanto naõ hesitavam reconhecer aquelles Ministros de S. M. Fidelissima, que haviam sido nomeados antes de 24 de Agosto, 1820, estavam determinadas a
naõ reconhecer pessoa alguma, que, em virtude de nomeaçoens
subsequentes, chegassem com o fim de os substituir em seus lugares ; porque tinham de commum accordo resolvido naõ reconhecer o Governo actualmente existente em Portugal; S. M. ordenou, naõ somente retirar dessas Cortes os mencionados Ministros, mus suspender as funcçoens dos respectivos Cônsules, &c."
Daqui se vê, quam verdade foi o que asseverou o Correio Braziliense sobre a negativa da admissão dos Ministros Portuguezes
em varias Cortes da Europa; e quam falsas foram as noticias do
Diário do Governo em Lisboa, quando ostentou da boa recepção
dos seus Ministros nas Cortes da Furopa. Daqui se vê mais, os
alicerces de barro, ein que se fundam os castellos, que o piesen-
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te Governo está edificando, ao mesmo tempo que, se soubessem
do que se passa no mundo, se naõ tivessem de fiar-se só nas infoimaçoens de quatro ignorantes, que de Londres e Paris affectara dar-lhes as mais conectas noticias , quando nada sabem, nem
tem meios de o saber ; poderiam fundamentar as necessárias e
úteis reformas, sobre bazes inconcussas.
O 2." he um paragrapho do Morning Chronicleàe
29 de Maio
sobre o Brazil, contendo uma pretensa carta do Rio-de-Janeiro, em que se diz, que aquella província he a íinica, que tem manifestado o desejo de conservar o Principe ; que os Brazilienses
naõ amam nem conhecem as vantagens do Governo Monarchico;
que quando instam pela estada do Principe no Brazil he só para
ter hábitos de Christo, &c.
He lastima, que uma gazeta, queadquiiio tanto credito na Europa, durante a vida de seu ultimo proprietário, Mr. Perry, que
infelizmente morreo, tenha cahido em maõs, que sejam capazes
de desacreditar esse papel periódico, outrora respeitável, publicando taes inepcias.
Se as pessoas, que se empregam em recolhei novidades para
aquella gazeta, procurassem noticias das respeitáveis casas de
commercio lnglezas, que negociam com o Brazil, seriam melhor
informadas do que obtendo informaçoens de alguns miseros Portuguezes cm Londres, cuja insignificancia, como negociantes
os reduz á necessidade de se intrometterem em negócios políticos,
tanto além do seu alcance, quanto uma gazeta, que nelles crê,
deve perder em reputação, e deteriorar os interesses dos suecessores incautos do respeitável proprietário, que he morto.
Na mesma gazeta de 30, vem outras noticias do Brazil, sobre
a volta da expedição do Rio-de-Janeiro, em que diz, que 400
homens dessa expedição ficaram no Rio, principalmente por des(-içaõ ; deveria dizer (Í00 ou 700 : mas fossem os que fossem,
isso prova, quam miserrimo he o expediente de mandar tropas
do faminto Poitugal, para conquistar o abundante Brazil, quando essas tropas se julgam felizes em se podei em unir aos povos,
que éidin mandados combater.
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Grande ijnornncia dos factos he dizer, que só a provincia do
Rio-de-Janeiro he a que tem por óra manifestado o desejo de
que o Principe Regente resida no Brazil ; porque dos documentos officiaes, de que publicamos parte neste N . ° , consta, que S .
Paulo, Minas e R i o - G r a n d e , se uniram ao Rio-de-Janeiro no requirimento, para que ali ficasse S. A . R ,
Que os Brazilienses nam amam nem conhecem as vantagens
do Governo Monarchico ! Que absurdo, n'uma gazeta em outro
tempo respeitável ! El Rey de Portugal teve sempre no Brazil
o mais distincto bom acolhimento: c o r n o s olhos arrazados de
lagrimas viram aquelles povos a sua partida para Lisboa, aonde
previam a nullidade a que se ia a reduzir. O Principe R e g e n te he amado por todos ; e as reformas, que ali se propõem no G o verno, trazem o character da maior moderação.
Que os Brazilienses s ó querem os hábitos de Christo.—Lembre-se o Escriptor desse paragrapho no Chronicle,
q u e o seu
amigo Portuguez,
mui honrado se achou por lhe darem um h a bito de Christo, para ser addido a uma Legaçaõ ; e que para n i s so o ridicularizarem, até em Lisboa representaram um papel que
o imita em um extremez, no theatro publico. Ora esse naõ he
Braziliense; mas he dos que os aceusa de vaidosos.
Se esse collector de novidades para o Chronicle
examinasse,
como deixamos dicto. seus respeitáveis compatriotas, que tem
connexoens com o Brazil, saberia melhor o character daquelles
povos, e lhes faria j u s t i ç a , pela indignação, que lhes causa, ver
que o indigente reyno de Portugal intenta, ainda agora, mandar
Governadores das armas para o Brazil, independentes do GovernoCivil, e extorquir tal sugeiçaõ, que nenhum natural do paiz
figure em algum emprego publico de consideração. Isto naõ he
a ambição pueril do Portuguez,
que se empavôna com um h a bito de Christo, he um sentimento de justa dignidade, que n a õ
soffre ver toda uma Naçaõ governada por meia dúzia de estranhos,que arrógani a si tudo quanto ha de consideração, e que sem
rebuço propalam a máxima de que isso assim deve s e r ; porque
nenhum natural do paiz he capaz de ser nem J u i z da Vintena.
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Faça-sé justiça aos sentimentos nobres, enaõ se confundam com
a vaidade de desejar um habito de Christo, sem ter feito algum
serviço, em que tal distincçaõ assentasse; naõ se confunda o patriotismo de um homem independente, que deseja ver livre sua
pátria, com a baixa intriga e vil cabala de algum mísero bancarrota, que até se honra com lhe chamarem alcoviteiro político ;
mettendo-se a dar noticias, que lhe naõ pedem, e intromettendose em negócios, que nunca foram, nem podiam ser, por sua humilde educação, objectos incluídos em sua limitada esphera.
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CORREIO BRAZILIENSE
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1822.

Na quarta parte nova OB campos ára
E se mais mundo houvóra Ia chegara.
CAMOENS
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POLÍTICA.

REYNO U N I D O D E P O R T U G A L B R A Z I L B A L O A R V E I .

Circular dirigida aos Ministros de S. M. Fidelissima
sidentes nas Cortes Estrangeiras.

re-

Tendo Mr. Avograrlo, Encarregado de Negócios ^ue
foi de Sardenha, nesta Corte, recebido seus passaportes de
Ordem de S. M. para se retirar deste Reyno; cumpre que
V. seja informado das circumstancias deste facto, para
poder ratificar qualquer falso boato, que a esse respeito se
intente espalhar.
Logo que nesta Corte constou pelos nossos Ministros
residentes nas de Vienna, Nápoles, e Turim, que aquelles Governos lhes tinhaõ declarado, que naõ duvidando
V,
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continuar a reconheceilos, como Ministros deS. M. Fidelissima a elles nomeados antes de 21 de Agosto de 1820,
estavam determinados a naõ receber quaesquer outros,
que, em virtude de nomeação posterior aquella época,
viessem substituídos, porque tinham de commum accordo resolvido naõ reconhecera nova ordem riecounis, nem
o actual Governo existente em Portugal, ordenou S. M.,
que naõ somente os dictos Ministros se retirassem immediatamente daquellas Cortes, mas também os Cônsules de
Portugal, residentes nos respectivos Portos, suspendessem
o exercício de suas funcçoens, em quantoaquellesGovernos persistissem na estranha pretençaõ de se constituírem
árbitros do Governo interno deste Reyno: porque naõ
podiam deixar de ser nullos os Poderes dos mesmos Cônsules na opinião daquelles Governos, uma vez que reputavam illegitimo o Governo de quem elles tinham suas Patentes. Mas para que o Commercio naõ soffresse destas
discussoens políticas, mandou o Governo recommendara
todas as Alfândegas deste Reyno Unido, que a falta de
legalização dos papeis pelos nossos Cônsules dos Navios,
que daquelles paizes abordassem aos nossos portos, lhes
naõ servisse de embaraço para o seu Despacho, devendo
ser a todos os respeitos tractados, como se viessem de
portos, aonde naõ existem Cônsules Portuguezes, no qual
caso basta que os seus papeis venham devidamente legalizados pelas authoridades locaes.
Ao mesmo tempo determinou S. M. que o Encarregado
de Negovios de Sardenha residente nesta Corte naõ fosse
mais considerado, como Agente Diplomático; bem que
nella poderia ficar o tempo que lhe agradasse, como simples particular.
Passados alguns mezes depois desta participação feita
a Mr. Avogrado, chegando-lbe de Hamburgo varias cncommendas, pedio elle. uma Ordem, para que na forma
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practicada com os Ministros Estrangeiros se lhe dessem
nalfandega livres de direitos. Nenhuma duvida houve
cm se annuir a esta pretençaõ; porque, se bem elle naõ
tivesse já character Diplomático, era evidente que fizera
a encommenda em tempo que ainda exercia nesta Corte
as funcçoens de Encarregado de Negócios, e por tanto
devia-lhe aproveitar um facto practicado em boa fe.
Passou-se-lhe pois naquella conformidade a seguinte
ordem:
" Manda El Rey pela Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros que o Administrador Geral da Alfândega Grande de Lisboa faça entregar livre de direitos a
Augusto Avogrado, uma caixa constante do conhecimento juncto, contrasignado por Joaõ Pedro Migueis de Carvalho e Brito, OíTicial da Secretaria de Estado, a qual
lhe veio de Hambnrgo no Navio—Cuxhaven—Capitão J.
Meyer; visto que a dieta caixa lhe foi expedida em tempo que elle exercia ainda nesta Corte as funcçoens de
Encarregado de Negócios de Sardenha. Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, em 24 de Abril de 1821.
Silvestre Pinheiro Ferreira.
Três dias depois veio Mr. Avogrado a minha cassa e pedindo ao meu criado papel e tinta, deixou-me o seguinte
Bilhete aberto, para me ser entregue com a mesma Portaria, que na forma do estilo lhe tinha sidoobsequiosamente remettido o sello volante.
" O Conde de Avogrado sente muito naõ poder entregar a S. Ex. mesmo o papel incluso, que elle se ve no
caso de recambiar á Secretaria d'E.stado."
" O inteiro esquecimento de toda a sorte de decência
que se observa naquella ordem, naõ permitte ao Conde
de Avogrado aceitalla, nem servir-se delia."
Apenas recebi este estranho recado, fiz tudo presente
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a S. Majestade, a de sua ordem dirigi no outro dia a seguinte nota a Mr. Avogrado.
O abaixo assignado, Ministro e Secretario d'Estado
dos Negócios Estrangeiros, em resposta ao desacordado
bilhete do Sr. Augusto Avogrado, Encarregado de Negócios que foi do Governo de Sardenha, lhe remette de ordem de Sua Majestade os seus passaportes, a fim de se
retirar desta Corte dentro em 24 horas, e do Reyno em 8
dias. Secretaria dos Negócios Estrangeiros em 30 de
Abril de 1822.
Silvestre Pinheiro Ferreira."
Tal he a serie dos factos ; que todos provam que este
Governo, assim como capricha de pagar escrupulosameute aos de mais o tributo de respeito, que a cada um delles compete, he por isso mesmo incapaz de lhes soffrer o
menor insulto, nem a elles, nem tam pouco, e muito menos aos seus Agentes.
V . . . fará destas communicaçoens o prudente uso que
as circumstancias lhe dictarem.
Deos guarde a V . . . Lisboa em 4 de Maio de 1822.
Silvestre Pinheiro Ferreira."

Portaria ao Conselho da Fazenda, sobre os navios Austríacos, Sardos, Prussianos, e Napolitanos.
Achando-se interinamente inhibídos de exercer as sua»
funcçoens os Cônsules Portuguezes residentes na Prússia,
Áustria, Nápoles e Sardenha ; e naõ podendo porconsequencia reconhecer os papeis relativos ao Commercio,
depois de legalizados pelas authoridades locaes do porto
da saída, manda El Rey, pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda, que se practique com as embarcaçoens, que vieiem dos portos daquelles Estados, aquillo
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mesmo, que se custuma observar para com as que vem
de portos, aonde naõ ha cônsules. O Conselho da Fazenda o tenha assim entendido, e faça executar, com as
participaçoens necessárias, a todas as Alfândegas dos
portos destes Reynos. Palácio de Queluz, em 29 de
Abril de 1822—Sebastião Jozé de Carvalho.

Ordem das Cortes autorizando o Governo a banir indivíduos, sem processo legal.
Para Jozé da Silva Carvalho. Illustrissimo e Excellentissimo Senhor:—As Cortes, &c. tomando em consideração o oflicio do Governo, expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, em data de hoje, requerendo uma extraordinária concessão de authoridade, para
se conduzir sem formalidades legaes, segundo os symtomas, que ja apparecem, e que podem continuar a apparecer, ameaçando a tranquillidade publica, pela qual o
Governo he responsável, e o naõ pode ser sem meios extraordinários: resolvem, que o Governo fique authorizado
por tempo de um mez, para remover de um para outro lugar dentro no Reyno, aquelle indivíduo ou indivíduos,
particular ou empregado publico, que o mesmo Governo
entender, que deve remover, para evitar a perturbação da
tranquillidade e segurança publica, sem que estas medidas de prevenção e cautella devam influir na reputação
daquelles, que naõ forem ulteriormente processados, pois
que tendem unicamente a prevenir males, que, se se verificassem, arrastariam as maiores calamidades publicas; e
que se o Governo naõ puder no referido prazo conseguir
o fim proposto, poderá novamente consultar as Cortes,
para se tomar a deliberação conveniente. O que V. Ex.»
levará ao conhecimento de S. M. Paço das Cortes em 19
de Abril de 1822. Joaõ Baptista Felgueiras.
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Decreto sobre os officiaes regressados da França.

Attendendo ao que me representaram alguns oííiciaes
regressados de França, sobre a duvida, que se offerecia
ao Conselho de Guerra, ã cerca do modo de contar-lhes o
tempo de serviço, e da applicaçaõ, que a respeito delles
se devia fazer da ley de 16 de Dezembro de 1700, a fim
de fixar a natureza de reforma, que ultimamente houve
por bem conceder-lhes; e considerando que aquelles officiaes saíram destes Reynos, e permaneceram fora delles,
em virtude de circumstancias, que naõ dependeram da
sua vontade, e que logo que lhes foi possivel regressaram
e pretenderam tornar o serviço; considerando outro sim
quanto importa confundir no interesse geral da pátria um
resto de lembranças peniveis de uma epocha desastrosa, e
dar toda a devida extensão aos sentimentos justos e generosos, quedictaram a amnistia geral concedida a muitos
daquelles officiaes: hei por bem declarar, que a todos os
que regressaram da França e se apresentaram nos differentes corpos do Exercito, logo que lho permittiram as
circumstancias relativas a cada um delles, seja contado o
tempo de serviço sem interrupção. O Conselho de Guerra o tenha assim entendido, e haja de executar. Palácio
de Queluz, em 2 de Novembro de 1821. Com a Rubrica de Sua Majestade. Cândido Jozé .Xavier.
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Prtços Correntes dos principaes Productos do Brazil.
LONDRES, iy de Julho de 1822.
Qualidade.

Ccneroi.

Preços.

.Bahia por l b . ' Os.
Capitania. . .
! Ceará
,Os.
Maranham ... Os.
Algodam .
Minas novas . Os.
Pará
Os,
•Pernambuco • Os.
Anil
.Rio
. Redondo . . .
Asiucar
< Batido
* Mascavado . .
Arroz
Brazil
C a c á o . . . . . , .Pará
Caffe
Rio
Cebo
Rio da Prata
Chifres. Rio Grande por 123
ÍA
Rio da Prata, p i l h a i B
l
« C
iA
i Rio Grande
] B
<C
Pcrnambnco, salgados
Rio Grande de cavallo
Ipecacuanha Brazil por lb.
Óleo de cupaiba
Orucu
Pao Amarelo. Brazil
Pao Brazil . . . . Pernambuco
Salsa Parrilha. Pará . . . . .
Tabaco
í «m r o l o . . . .
{ em folha...
Tapiuca
Brazil....

lOp. a

Direitos.

Os. lOJp

104p. a Os. l l p .
l O p . a Os. 10jp.
8£p. a Os. 9p
9 p . a Os.
9ip.
11 p. a Os. 12p.
a
a
a

38s.
27s.
21s.

42s. a
98s. a

46s
106s.

50
a
8Jp. a
7p.
a
6p a
8Jp. a
7p. a
5p. a

60
9Jp.
8p
61p
9p.
8p.
5|p.

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

10 p. por couro

4«.

f

11.

>

a*. I por
1

200/. p o r ton
2s. Op, a 2s, 6p.

lb.

direitos pagos
comprador,

pel»

> direitos pagos pelo
i comprador,
6£ p o r l b .

514
5l£
51£
80
9

praças.

1 Hambuigo
Cadiz
Gibraltar
Gênova
Malta

37
351
30J
44|
45

1

9

Seguros.

Espécie
Ouro em barra
£3 17
Peças de 6400 reis 3 17
Dobroens Hespanhoes
.
3 14
Pezos
dictos
4
Prata cia barra
4

Livre de direitos m»r
exportação.

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

25
12

ad >a

4 | por lb.
28s.
22s.
18».

Câmbios com as se 8 uintes
Rio de Janeiro
Lisboa
Porto
Paris
Amsterdam

' 6 por cento
lorera.

10J
0
9
í>|<
]]£

por
onça

Brazil. Hida
Lisboa
Porto
Madeira
Açores
Rio da Pral»
lirngala

25s
20s
25s
25s
25s
63s
a:i$

Volta 25s
.
20s
.
25s
25s
25s
63*
63*
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MOVAS P U B L I C A Ç O E N S

EM

INGLATERRA.

Staunton on China. 8.TO preço 1 0 Í - 6<f. Noticias
Miscellaneas, relativas â China, e communicaçaõ commercial com aquelle paiz, incluindo algumas poucas traducçoen9 daquella língua.
Por Sir George Thomas
Staunton, Baronete; Doutor em Leys, &c.

Waddington and Hanbury"s Ethiopia.
4. t0 preço 2/.
Jornal de uma visita a algumas partes da Ethiopia. Por
George Waddington, Esc. Collegial da Trinidade em
Cambridge; e pelo Rev. Barnard Hanbury, Collegial de
Jesus, &c.

Earl of Aberdeens' Grecian Architecture.
Indagação
sobre os princípios da beleza da ArchitecturaGrega, com
uma revista histórica da origem e progressos da Arte na
Grécia. Por George, Conde de Aberdeen.
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Nicteroy.
Metamorphose do Rio-de-Janeiro, composta e anotada, por Januário da Cunha Barboza, Presbiterio Secural, natural do Rio-de-Janeiro, dedicada a seu
amigo e patrício Jozé Marcelino Gonçalves. Londres
1322.
Este pequeno poema, contem uma bella descripçaõ
poética da povoaçaõ e progressos do Rio-de-Janeiro, na
bahia chamada Nicteroy pelos habitantes aborigines, e
que o Poeta finge um filho do Gigante Mimas descendente de Saturno, e de Atlantida.

PORTUGAL.

Tableau Politico-Statistique de 1'Europe en 1820.- par
Adrien Balbi, ancien professeur de Geographie, de Phisique et de Mathematiques, membre conrespondent de
1'Athené de Trévise, &c. et collaborateur des Nouvelles
Annales, &c. publieés par M. M. Eyries et Malte-Brun.
Lisbone 1820. Preço 1200 reis.
He esta obra um mapa, em que n'uma folha de papel
se enumeram os differentes Estados da Europa, e suas possessoens nas outras partes do Mundo, com suas capitães,
população, extençaõ, religião, governo, e outras particularidades, que se custumam mencionar nos mappas desta
natureza. Este tem a vantagem de ser resumido a um só
ponto de vista; e contem informaçoens sobre a America
Portugueza, que se naõ encontram em outros; posto que
da difficuldadede obter informaçoens estatísticas daquelle paizhe de presumir, que naõ haja nisto muita exactidaõ ; pelo menos parece que o A. naõ tinha ainda visto a
Corographia Brazilica de Monsenhor Pizarro, da qual
Vor.. XXVIII. No. 169.
4 L
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poderia haver tirado importantes dados, para esta parte de
seu mappa, em que elle he novo, e por isso tanto mais estimavel.
Elementos de Trigonometria plana e espherica, por
Joaõ Chrysostomo do Couto e Mello. Preço 480 reis.

O 1.° e 2.° N.° do Elencho dos erros, paradoxos e absurdos, que contém a obra intitulada o Cidadão Luzitano,
offerecida â mocidade Portugueza.

Cathecismo das Virtudes Moraes, em forma de dialogo,
entre um parodio de Lisboa, e os seus freguezes. Preço
150 reis.

Jornal da Expedição do General Mina ao México.
(Continuado de p. 539.)
Bem como Sombrero está sobre um cerro alto e quasi
inaccessivel, flanqueado por profundas barrancas; mas
be muito mais extenso, e inclue dentro dos muros uma boa
fonte d'agua, pasto para o gado, e terra sufficiente para
produzir vegetaes para a guarniçaõ.
Além das fortes muralhas e baterias, por que ja estava
defendido, o General Mina fez o plano para outra obra
de considerável extensão, em que começaram a trabalhar
mil paizanos, immediatamente. Parecia impregnavel a
qualquer força com que os Realistas o pudessem investir,
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e assim seria, se estivesse também provido de muniçoens
como de mantimentos,
O General Mina, longe de suppôr, quea evacuação de
Sombrero tinha sido tam desastrosa à Divisão Auxiliar,
como dè facto foi, concertou com o General Torres, que
sairia do forte com 600 homens, pertencentes a varias commandancias no Bajio, junctas para o fim de soceorrer
Sombrero, e proceder a ajunctar as suas tropas, que elle
suppunha estarem dispersas pelos Cerros.
Depois de obter este objecto, se o exercito Real commandado pelo General Lifían sitiasse Remédios, concordou o General em cooperar contra elle pela parte de fora,
em quanto o General Torres e a guarniçaõ, ajudada pelo
coronel Noboa, e cerca de 30 dos offJciaes estrangeiros e
soldados, no forte, o defendessem.
Saio dos Remédios com seu ajudante de campo, e poucos soldados Francezes, e unindo-se-lhe os Mexicanos,
partio para a Fazenda de Hachaquera, cousa de 8 léguas
de Sombrero.
Aqui o encontraram 5 de seus officiaes, que o informaram, de que, excepto elles, e poucos mais, que tinham
podido chegar a Remédios, havia razaõ para suppôr, que
todos os estrangeiros, pertencentes á Divisão Auxiliar, tinham morrido.
Esta inesperada desgraça sentio profundamente o General, além da estimação que naturalmente tinha por homens que lhe eram charos pelos serviços passados; porque tinha visto bastante dos soldados do paiz para suspeitar, que naõ podia confiar muito nelles para algum
feito de conseqüência.
Os officiaes e soldados pareciam igualmente ignorar a
disciplina e subordinação, e achava-se privado dos homens, em quem confiava para os instruir. Resolveo-se
porém a atacar o inimigo, em algum de seus postos fortes,
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para vingar a matança de suas tropas, e divertillo de cercar Remédios.
N o dia seguinte saio de Haçhaquera, e se lhe unio o
coronel Ortis com as suas tropas, que augmentàram o exercito a mil homens. Cousa de 600 destes estavam armados de espingardas, alguns com lanças, e o resto naõ tinha armas algumas. Grande porçaõ das armas de fogo
naõ eram capazes de se usarem; umas com fechos quebrados, outras sem pederneiras ou bayonetas. As tropas
pela maior parte meias nuas, sem petrechos nem muniçoens. A sua ordem e disciplina éra como o armamento e
vestuário; pareciam mais uma populaça desordenada, do
que um exercito.
N o encampamento de Ortis se uniram ao General três
de seus soldados estrangeiros, fazendo por todos seis officiaes e sette soldados da Divisão Auxiliar, que o acompanhavam na presente expedição.
Resolvendo começar por um ataque na Fazenda fortificada de Biscocho, cousa de 20 léguas distante, desceram as tropas nessa noite para a planície de S. Juan, e
passaram pelo lugar aonde os Realistas haviam sido derrotados dous mezes antes.
Era no principio de Septembro, e o campo de batalha
tinha soffrido uma completa metamorphose: em vez de
um árido baldio, cuberto de corpos mortos, a planie estava cheia de lindo milho verde, e prados. Parte considerável dos cercados consistiam em erumbebas, com folhas cheias de grandes espinhos, que formavam uma barreira impenetrável ao gado e cavallos. A maneira de as
plantar he simples: enterram as folhas no chaõ, umaauma
em fileiras, e crescem em breve formando uma seve densa, que serve para o duplicado fim de segurar o milho contra as depredaçoens do gado, e produz um fruto muito
estimado pela gente do paiz.
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Como ha falta de ferro, alguns dos instrumentos, que
se usam para cultivar os campos, saõ feitos das armas dos
Realistas apanhadas pelos paizanos depois da batalha, literalmente convertidas as espadas em arados.
Os corpos mortos tinham sido removidos e sepultados
em uma grande cova, juncto à estrada, aonde ainda eram
visíveis alguns de seus descarnados ossos; os da maior parte de seus conquistadores estavam na mesma condição.
Deixando S. Felipe, cousa de 6 léguas para a esquerda,
marcharam as tropas a maior parte da noite pela margem
de um rio, qua ainda que quasi seco pouco depois de parar a chuva, corria agora copiosamente.
Passaram por muitas cabanas, e uma aldea considerável nas margens, que parecia dever a sua existência à
destruição de S. Felipe, e ás Fazendas nas planícies.
Continuou a marcha toda a noite, e na manhaã chegaram
a Biscocho, que he uma grande Fazenda, cercada por um
muro de adobes.
O Commandante fugio para S. Luiz de Ia Paz, com alguns soldados, percebendo que se aproximavam os Mexicanos,, provavelmente para ir buscar auxílios, deixando o commando a um de seus eíficiaes. Parte considerável da guarniçaõ estava postada nos telhados e na torre da
Igreja, donde fizeram fogo aos Mexicanos, quando avançavam. Intimou-se-lhes que se rendessem, com a promessa de vida; e eiles recusaram.
Os Mexicanos, capitaneados pelo General, se aproximárrarn aos muros, a cuberto de algumas casas, e em breve
fizeram uma brecha, com, as lanças pela qual entraram e
mataram dez da guarniçaõ, tomando 600 prisioneiros,
mui poucos escaparam.
Tendo sabido por experiência, no cerco de Sombrero,
que nada se ganhava pela brandura exercitada para com
os Realistas, o General mandou queimar a Fazenda, e se
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retirou com os prisioneiros para outra herdade na vizinhança, para ali passar a noite, e procurar refrescos para
as tropas.
Na manhaã seguinte, se formaram os prisioneiros em
parada, e depois de separar delles os paizanos da Fazenda,
que se suppunha serem forçados a ajudar na defensa, os
militares, cousa de 40 foram fuzilados, em retorsaõ da
matança da guarniçaõ de Sombrero.
As tropas marcharam immediatamente para S. Luiz de
Ia Paz, aonde chegaram no dia seguinte. Parece que esta
povoaçaõ foi lugar de consideração antes da Revolução,
presentemente quasi a terça parte de suas melhores casas
estaõ destruídas, naõ restando senaõ pedaços das paredes,
como testemunho de naõ ser a primeira vez, que éra
theatro de contenda hostil.
Avaliando a população pela grandeza do lugar, podeTia antigamente ter tido 6 ou 8 mil habitantes : agora teria apenas um terço daquelle numero. Ha extensos campos de milho, e bons jardins e vinhas, na povoaçaõ e suas
vizinhanças, e se produzem em abundância fructos da Europa, e vegetaes culinares. As uvas saõ mui boas, e deilas se faz vinho em tolerável quantidade.
Sabendo a guarniçaõ da perda de Biscocho, e da chegada do General, retirou-se para a igreja principal, que
tinha um grande cemitério, bem fortificado, com um
muro, fosso e ponte levadiça. Occupava um lado da
praça principal, e as casas nos outros lados estavam todas
arruinadas.
Intimou-se k guarniçaõ, que se rendesse, e ella recusou;
investio-se immediatamente a praça. Os Mexicanos tomaram posse das ruínas juncto á fortificaçaõ do inimigo,
e o coronel Ortis teve ordem para occupar com suas tropas uma igreja a pouca distancia na retaguarda, parapre*
venir, que a guarniçaõ se escapasse.
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Os Realistas continuaram a fazer vivo fogo de artilheria e mosqueteria por toda a tarde, a que se respondeo
coma mosqueteria dos Mexicanos, sem perda de nenhuma das partes. Porque os soldados tanto de urna como
de outra parte naõ se aventuravam a mostrar-se; estando
os Realistas juncto ao muro, aonde tinham aberto seleiras, e os Mexicanos a cuberto das minas dos edifícios em
redor.
Peia meia noite ordenou o General a um de seus officiaes, que fosse com uma partida, escolhida para este fim,
escalar o muro, aonde éra mais baixo. Entrou logo no
entrincheiramento, por um lugar que naõ éra mui alto,
mas olhando para as suas tropas, vio que naõ se attreviam
aseguillo, atemorizados por alguns tiros, que lhes atiraram as sentinellas do inimigo. Achando-se só n o m e i o
da guarniçaõ tentou escapar-se, o que teve a boa fortuna
de effectuar, a pezar de um vivo fogo, que lhe naõ fez
outro mal senaõ passar-lhe uma bala pela espadoa.
O General, percebendo que ja naõ commandava a gente
que escalara Real de Pinos, trabalhou por effectuar por
arte, o que naõ podia fazer por força, pela falta de coragem
e disciplina dos Mexicanos.
No dia seguinte, empregou certo numero da paizanagem do lugar, em trazer adobes, com os quaes fez de
noite um approche regular, desde a casa mais perto da
fortificaçaõ do inimigo.
O commandante Realista assustou-se bastante, quando
descubrio as obras na manhaã seguinte, e despachou um
correio â cidade de Quiretero, a solicitar auxílios, porém
as suas cartas caíram nas maõs dos sitiadores : a guarniçaõ
tentou escapar-se, pela retaguarda da praça, e foi repulsada pelo coronel Ortis.
Na segunda noite, completado o approche, fizeram-se
preparativos para o assalto, mas o inimigo naõ esperou
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pelo ataque, ao romper do dia abrio as portas, e rendeo
se â discrição.
Os Mexicanos perderam três homens, durante o cerco,
os Realistas um só, que morreo de um tiro do telhado da
igreja, por um official Anglo-Americano, em quanto se andava divertindo a passear em torno das obras do inimiO General mandou demolir as fortificaçoens, e queimar
um grande edifício juncto á igreja, que parecia um convento, e que a guarniçaõ convertera em quartéis.
O numero dos prisioneiros tomados foi de 150; e entre elles o Commandante de Biscocho, que somente ganhou pequeno prazo, refugiando-se em S. Luiz de Ia Paz.
Os officiaes, excepto um creoulo foram todos fuzilados.
Detestando um modo de guerra, que era obrigado a adoptar pela crueldade dos Hespanhoes para com suas tropas,
o General se contentou com fazer os soldados prisioneiros
de guerra. Considerou que éra injusto dar-lhe a morte
por obedecerem as ordens de seu commandante, em assassinarem os prisioneiros, o que elles naõ podiam mitigar
nem governar.*
Pela tarde marcharam as tropas para S. Miguel ei
Grande, aonde chegaram tarde na segunda noite. He
uma grande povoaçaõ fabricante e commercial, e tem a
gloria de ter começado a presente contenda, para a independência do paiz. Foi guarnecida pelos Realistas, logo
depois da morte do General Morellos, e provavelmente os
habitantes naõ teriam grande objecçaõ em ver as suas
tropa, expulsadas pelo General Mina.

* 0 Governo ordenou ao General Mina, que matasse lodosos
prisioneiros indistintamente; mas elle recusou adoptar tam sanguinariomodo de guerra.
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Começou o ataque ao nascer do Sol, e o General estava a ponto de tomar posse do lugar, tendo considerável
parte das tropas Mexicanas ja entrado, quando chegou
noticia de que vinha chegando o Commandante Realista,
Coronel Orante, que o General Lifían mandara, com mil
homens, em seguimento do General.
A guarniçaõ, ajudada por estas tropas, éra mais do que
bastante para a populaça meia armada e meia disciplinada, que o General commandava, e assim se vio na necessidade de abandonar a povoaçaõ immediatamente, e retirar-se.
No dia seguinte passaram as tropas um alto cerro, e
desceram para as planícies de Guanaxato, juncto a Celeya. Fizeram halto pela noite em uma povoaçaõ chamada Santa Cruz, aonde o General foi recebido com
distincçaõ pelos habitantes, que o escoltaram até quasi
uma légua do lugar no dia seguinte.
As tropas cruzaram o Rio Grande, juncto a Salamanca,
pela tarde, e cedo pela manha entraram no Vale de Santiago. Está esta povoaçaõ cerca de uma légua distante do
rio, para o Sudoeste de planície do Bajio.
Suppóem-se q u e a vizinhança da povoaçaõ he a mais
fértil parte da planície : e provavelmente a esta circumstancia he devido o nome que tem. De facto a sua situação naõ he um vale, mas parte de uma extensa planície.
Tem abundância de água para regar, e he trazida de
um grande lago, cousa de duas léguas distante, por meio
de canaes, que habilitam os cultivadores das Fazendas
nacionaes na vizinhança, a colher grandes quantidades de
trigo, milho, pimenta, batatas e outros vegetaes.
As rendas, que resultam destas Fazendas fazem a commandanciado Bajio uma das mais ricas.
Logo que o General Torres foi feito commandante General, os Realistas tomaram e guarnecèram S. Miguel ei
VOL. XXVIII. N.° 169.
4M
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Grande, e varias outras povoaçoens principaes, na sua
commandancia. Temendo a perda dos que estavam
ainda em seu poder, mandou-as arrazar em tudo, excepto
as igrejas, e poucas das mais insignificantes casas particulares, como única medida, que seu valor ou sciencia
militar lhe suggeria, para prevenir serem occupadas pelos
Realistas.*
A povoaçaõ do Valle de Sant-iago foi incluída neste
decreto dessolador, todas as casas da praça principal, e
maior parte das ruas principaes foram demolidas.
Os habitantes erigiram barracas temporárias nas ruínas
de suas antigas habitaçoens, esperando o resultado da presente contenda, para ediricar alguma cousa melhor. Ficaram intactas duas ou três boas igrejas, e um grande convento.
Naõ obstante a arruinada condição da povoaçaõ, a sua
população he talvez maior do que antes da revolução,
muitos dos famintos habitantes das villas e cidades occupadas pelos Realistas, attrahidos pela fertilidade do paiz
vizinho, se refugiaram no Vale de Sant-iago.
O General e as tropas foram bem recebidos pelo commandante, e fez halto por 4 dias para recobrar da fadiga
da ultima expedição.
Durante este tempo, cartas do General Torres o informaram, que o General Lifían, depois de ter demolido
as fortificaçoens de Sombrero, investira Remédios, com
todo o seu exercito, que com os últimos .eforços chegava a 8.000 homens: e urgia o General Mina, para que

* Isto naõ impedio que os Realistas tomassem posse do Vale
de Sant-iago, logo que se removeo a restricçaõ que lhes impunha
a Divisão Auxiliar.
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emprendesse alguma cousa em soccorro da praça, com as
tropas de seu commando.
He provável, que o General Torres exaggerasse o numero dos sitiadores, para adquirir maior credito na sua
defeza; com tudo o General Mina resolveo marchar para
as vizinhanças do forte, e obrar segundo as circumstancias permittissem.
Unindo-se-lhe uma parte das tropas do Vale de Santiago, capitaneadas pelo commandante, chegou em dous
dias á Fazenda de La Hoga, cousa de seis léguas do
forte.
Ainda que fosse prohibido sair do exercito sem licença
do commandante em Chefe, sob pena de morte, éra freqüente a deserção, o que reduzio as tropas acerca de mil
homens.
O General resolveo fazer um exemplo, mandando prender um capitão e fuzilaüo ; mas vendo que isto naõ produzia effeito nos outros, perdeo ao depois as esperanças
de os conter, dizendo que, se continuasse, se veria na necessidade de exterminar todas as tropas do paiz.
Tendo os Realistas informação da chegada do General,
mandaram 1.200 homens a seu encontro. A maior parte
dos paizanos tinham abandonado o paiz juncto ao forte,
em conseqüência do sitio ; e elle naõ soube da sua marcha, senaõ quando chegaram a duas milhas da Fazenda.
Resolveo-se a dar-lhe batalha, e tendo formado as suas
tropas n'um grande campo, á direita da estrada, avançou
para um lugar mais elevado com uma escolta de cem homens, para reconhecer o inimigo. Fosse" que naõ lhe
agradasse a posição do lugar, ou porque suppozesse que
o inimigo éra demasiado forte, ordenou a retirada de suas
tropas, debaixo do commando do Commandante de Sant•ago, em quanto elle ficava na retaguarda dos Realistas,
para vigiar seus movimentos, promettendo tornar a unir-
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se aos Mexicanos naquella noite ou no outro dia pela
manhaã.
Elles retiraram-se para u m a Fazenda na planície, algumas léguas de Silva, aonde o General os prometteo encontrar, e ali passaram a noite. Pela manhaã, descubrinuo
se o inimigo na distancia de uma milha, avançando por
um grande c a m p o de milho, o Commandante ordenou
immediatamente às tropas, que se retirassem. Mui desanimadas pela ausência do General era tam critico momento,
passaram rapidamente a travez d a planície, para ganhar
os cerros, j u n c t o a I r a p u a t o .
A avançada do inimigo alcançou a retaguarda, e seguiose u m a escaramuça sem perda de nenhuma das partes,
m a s logo ganharam o cerro, aonde o Commandante, seg u n d o seu c u s t u m e usual debandou as tropas, e retirou-se
p a r a o Vale de Santiago.
O s Realistas, sabendo a vantagem q u e tinham seus adversários, pelo completo conhecimento do paiz e passagens nas montanhas, raras vezes os seguiam além das planícies; mas independentemente desta consideração, no
caso presente, o General os ia acoçando na retaguarda, o
que os induzio a retirarem -se paTa Irapuato.
O General, mui offendido com o comportamento do
C o m m a n d a n t e em debandar as tropas, marchou para o
Vale de Santiago, e o reprehendeo asperamente. Tendo
colligido cousa de 600 homens, cruzou o rio em Pueblo
N u e v o , com a intenção de trabalhar por surprender a cidade de G u a n a x a i o .
Marcharam as tropas toda a noite, por azmhagas quasi
impervias nos cerros, para prevenir que a guarniçaõ tivesse
noticia da sua chegada, e pela uma hora da madrugada
chegaram a uma altura, pouco mais de uma légua na retaguarda da cidade.
E s t á a povoaçaõ no meio de uni grande cerro, e no
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baixo de uma barranca profunda, cercada por pedregosos
outeiros de todas as partes, que a fazem de difficilaccesso
senaõ pela estrada real, cortada em muitas partes com
muito trabalho e despeza, pelos rochedos, e nas margens
de precipícios.
A sua situação deve ser mui encommoda aos habitantes, na estação chuvosa ; uma inundação de águas,
que descem dos outeiros circumvizinhos passa pelas
ruas e as alaga: e no tempo seco, naõ podendo haver livre
circulação do ar,em consequenciados rochedos que cercam
a cidade, os rayos perpendiculares do sol ao meio dia, na
zona torrida, reflectidos dos rochedos calvos, fazem que
o calor seja de suffbcar a gente.
Valencia se suppoem conter as mais ricas minas de
prata do mundo, e está um pouco mais alta do que Guanaxato, numa pequena eminência. Presentemente os dous
lugares se unem um ao outro, e se podem considerar como uma cidade.
Ainda que a situação de Guanaxato naõ seja por forma
alguma eligivel, e as circum-vizinhanças excessivamente
estéreis, as ricas minas do lugar attrahem para ali numerosa população. A cidade he extensa, e bem edificada,
mas de forma mui irregular, sendo obrigada a conformarse com as tortuosidades da barranca. A água que tem he
de reservatórios, feitos na barranca, e cheios pela água
da chuva, que corre dos montes.
Antes da Revolução a população de Guanaxato se avaliava em mais de 30.000 almas : mas a principal parte dos
paizanos, que trabalham nas minas, e grande numero
das outras classes de habitantes, a tem deixado, por ódio
aos Realistas, e pela difficuldade de obter mantimento,
pela ruina de tantas bellas herdades no Bajio, aonde a penas restam presentemente a terceira parte de seu antigo
numero.
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Varias minas tem cessado de trabalhar, por falta de
gente, e agora estaõ cheias d'agua, o resto saõ trabalhadas
mui imperfeitamente ; assim só he hoje em dia a sombra
da antiga grandeza de Guanaxato.
Naõ podendo as tropas marchar para a cidade acavallo,
pelas profundas barrancas que interceptavam o seu progresso, tiveram ordem para desmontar, e deixar os cavallos a cuidado de uma guarda.
Para maior facilidade e expedição em descer estes pedregosos precipícios, formàram-se em duas divisoens, uma
commandada pelo General Liceago (antigamente Presidente do Congresso Mexicano, e o coronel Arago, ajudante de campo do General.
Logo que começaram a descer sobreveio uma trovoada,
e a noite se fez summamente escura, separâram-se as
duas partidas. O General Liceago, conhecendo bem o
lugar chegou em breve com a sua divisão á entrada da
cidade, mas o General Mina, dapois de vagar pelo cerro
atê o amanhecer, achou-se a alguma distancia do lugar, e
á vista da guarniçaõ inimiga, que tocou a rebate vendo as
suas tropas.
Falhando assim a tentativa de surprender a cidade, e
naõ havendo forças bastantes para a tomar em batalha, o
General tornou a ajunctar as suas tropas e retirou-se para
a Fazenda de Burras, 4 léguas distante.
O General se mortificou por ter falhado esta empreza,
desejando anxiosamente tomar posse da cidade de Guanaxato, por ter sabido de fonte authentica, que alguns
dos ricos habitantes suppriam o General Lifian com fundos, para continuar os cercos de Sombrero e Remédios, e
cria, que se lhe podesse cortar este recurso de supprimentos, o exercito Realista se retiraria.
A fazenda de Burras he propriedade do Marquez de
Los Reyes, que foi prezo no principio da Revolução, pe-
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los Realistas, por ser affecto á causa da Independência.
A casa do proprietário está destruída; os alicerces e parte
das paredes ainda restam, e mostram que éra grande edifício. Naõ sofTreram damno uma boa capella e casa do
cura; e com a casas dos paizanos e inquilinos compõem
uma boa aldea, cuja população excede provavelmente a
mil almas. Tem um bom mercado, que se suppoem ser
agora preferível ao de Guanaxato, o que induz muita
gente da cidade a vir a Burras aos domingos, comprar o
necessário para o seu supprimento da semana. Naõ foram molestados pelos Independentes, que sabiam que a
maior parte da gente de Guanaxato saõ seus inimigos
mais por compulsão do que por escolha.
A Fazenda he agora occopada como terras nacionaes,
e forma uma commandancia.
As tropas demoraram-se s6 um dia em Burras, desejando o General proceder outra vez para Remédios. N o
dia seguinte se lhes unio o coronel Ortis com suas tropas.
Pouco depois de ter passado a Fazenda de La Caxa, cousa de 4 léguas de Irapuato, recebeo o General noticia de
que o Coronel Orante, com mil homens, seguia a mesma
estrada cousa de uma légua na retaguarda. Resolveo,
assim, o General dar batalha ao inimigo, e experimentar
se as tropas com elle podiam actualmente ser trazidas a
fazer face aos Realistas, numa batalha geral; voltou para
a fazenda, e fez as disposiçoens necessárias.
Postaram-se 200 homens na esquerda da Fazenda, sobre um terreno elevado, a fim de proteger e segurar a retaguarda; o resto das tropas se formaram cousa de meia
milha em frente, na borda de uma barroca, e no meio de
um grande campo de milho, porque passava a estrada.
Apenas se tinham postado, quando se descubrio o inimigo na distancia de uma milha. O numero éra quasi
igual de ambas as partes, porém o commandante Realista

638

Literatura e Sciencias.

tinha a decidida superioridade em outros respeitos, além
de suas tropas serem muito melhor armadas e disciplinadas do que os Mexicanos, mais de 200 eram infanteria.
As tropas commandadas pelo General Mina tinham
apenas 300 espingardas que servissem, e grande parte
da gente naõ tinha armas algumas. Podia permittir-se
que gente desarmada se unisse na marcha, para augmentar a apparencia das forças do exercito; porém se se
deixassem ficar no campo de batalha, aonde a falta de
armas defensivas os obrigaria a fugir, e induzir outros a
seguir seu exemplo, seria na verdade um erro.
Os realistas formaram-se entre o milho, a pouca distancia dos Mexicanos, e ficaram parados por algum tempo, observando a sua posição, e concebendo que eram
demasiado fortes para serem atacados em frente ou desejando retirar-se para Irapuato, desfilaram pela direita, para voltar o flanco esquerdo.
O General, observando, que, em conseqüência desta
manobra, deixavam aberto na sua linha considerável espaço entre a cavalaria e infanteria immediatamente passou a barroca á frente dos Mexicanos, e ordenou-lhe que
carregassem o inimigo, e trabalhassem por derrotara
infanteria, antes que a cavallaria pudesse vir em seu auxilio.
Fizeram a carga, mas observaram que os cavalhos do
inimigo voltaram para os receber, fugiram para os cerros,
e dispersaram-se, deixando cerca de 40 dos seus mortos,
em sua desordenada fugida.
O General com a sua gente e cousa de 230 de cavallo,
que ficaram juncto á sua pessoa, matou vários dos Realistas, tomou muitas das suas muniçoeus, e mulas de
bagagem. Naõ sabendo da fugida do corpo principal,
que naõ podia ver por causa da altura do milho» esteve
a ponto de cair nas maõs dos Realistas, voltando de os
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perseguir, ejulgando que eram das suas tropas, felizmente
descubrio o engano em tempo para abandonar as muniçoens tomadas e a bagagem, e retirar-se.
Cousa de 60 da cavallaria inimiga se aproximaram da
Fazenda, e os Mexicanos a abandonaram, fugindo em desordem ; e se naõ fossem os esforços de dous officiaes estrangeiros, e o irmaõ do Coronel Ortis, que alcançaram
em fim tornar a formallos, seriam todos passados á espada. Os Realistas vendo-os formados, e que se retiravam
em boa ordem, naõ os perseguiram mais adiante.
O General, com as poucas tropas, que lhe tinham ficado unidas, continuou nocampo de batalha toda a noite,
a pouca distancia do inimigo, mas achando que nenhum
dos fugitivos voltava, retirou-se de manhaã para Pueblo
Nuevo.
Neste lugar ajunctou 400 homens; porem, agora mais
prefeitamente convencido de que naõ podia confiar em
taes tropas, desbandou-as; mas ellas naõ eram de certo
amostra verdadeira das tropas do paiz.
O General Torres movido por desprezível ciúme, que
nunca o deixou um só instante desde o chegada da Divisão Auxiliar, quando o General Mina partio de Remédios, ordenou particularmente ao Commandante do Bajio, que lhe naõ desse suas melhores tropas ou armas.
Esperava que fosse morto ou aprisionado pelo inimigo-, e se a sua coragem ou boa fortuna o livrasse destes perigos, em todo o caso perderia a sua reputação e
popularidade, pelas repetidas derrotas, que sem duvida
experimentaria.
Confiando na força do forte de Remédios, naõ temia
nada quanto a si, e secretamente folgava com o máo successo do General Mina, em lhe naõ dar socorro, com o
que tinha motivo para fallar mal do General, e depreVOL. XXVIII. N°. 169.
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ciar seus talentos militares, com a guarniçaõ. Atéalguns de seus mesmos officiaes no forte, impacientes da
procrastinaçaõ do sitio, e ignorando a qualidade das tropas, que elle commandava, começaram a suspeitar, que
a sua boa fortuna o tinha abandonado.
Naõ tendo o General tido tempo para examinar a situação do paiz, nem as commandancias do Bajio, naõ
suspeitava as ordens, que tinha dado o General Torres, e
suppunha realmente, que as tropas, que commandara,
eram das melhores que havia nos exércitos Mexicanos.
Sendo deixado só com sua gente, e uns poucos de officiaes Mexicanos, julgou o General que era próprio
avistar-se com o Governo Mexicano, que ainda naõ
tinha visitado, e concertar as medidas mais próprias, que
deviam adoptar na presente situação dos negócios. Com
estas vistas marchou com sua pequena escolta para a
residência do Governo, na fortaleza de Xanjilla, 20 léguas
distante, aonde chegou na noite seguinte.
Jaz esta fortaleza em uma extensa planície, juncto â
aldea de Sacapo, a pouca distancia do pé de Serra, que
forma o limite occidental das Tierras Frias. A posição he naturalmente forte n u m a ilha de um grande lago,
que o forte occupa toda, chegando a água ao pé dos muros, que saõ feitos de adobes e terroens, e mui grossos,
defendidos por 8 ou 10 peças de artilheria. Só se pôde
entrar tio forte em canoas, que passam por debaixo de
um arco, seguro com portoens.
O lago juncto aos muros he bastante fundo, e ainda
que o naõ fosse nao se podia vadear, por que o fundo he
lama mole. A planície e o lago tem a cavalleiro as baterias, que estaõ consideravelmente acima no nivel, o que
faz o forte impregnavel, pelos meios ordinários de ata-
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que, em um paiz aonde se naõ pôde transportar artilheria
pezada.
Os vapores, que se levantam do lago, especialmente na
estação chuvosa, fazem Xanjilla mui doentia, somente a
segurança podia induzir o Governo a escolher este lugar
para sua residência.
O General e sua escolta foram recebidos com todas as
motras de respeito pelo Governo, e ali ficou dous dias
com elles, concertando o plano, que éra mais próprio adoptar, no presente estado das cousas.
Aconselháram-lhe, que se naõ fiasse mais nas tropas do Bajio, que sendo faltas de disciplina e subordinação, naõ se podia descançar nellas em casos de emergengencia, e que antes unisse os restos de suas forças, e formasse uma divisão para si mesmo. Que poderia ter
authoridade para commandar armas e fundos para esse
fim, que o Governo lhe concederia, dando-lhe o posto de
Generalissimo de todos os exércitos Mexicanos.
Concordou-se em que a sua nomeação para o Supremo
Commando ficasse em segredo, até terminar o cerco de
Remédios, temendo-se que o General Torres, cujo character o Governo mui bem conhecia, movido pela inveja e resentimento da promoção do General acima delle
se vingasse, entregando a praça com a guarniçaõ e armas
aos Realistas.
Esta precaução naõ éra desnecessária, porque muitos
dos commandantes revolucionários tinham ja d'antes
abandonado a causa, e passado para os inimigos com suas
tropas com menores razoens de aggravo.
Quaesquer que fossem as suspeitas do General, a respeito da traição do General Torres, para com elle, occultcu-as prudentemente depois desta entrevista com o
Governo.
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Disse-lhes, que estava <•oii.promettido (ele maneira
imprópria de ser explicada) a attacar a cidade de Guanaxato, mas quer a em preza fosse bem suecedida, quer
naõ, adoptaria as medidas que lhe reconimendavain.
O Governo pôz á sua disposição as tropas dr. forte,
que consistiam em 50 de cavaílo, e outnw tintos infantes, bem armados, e com uniformes, toU-ravelmente
bem disciplinados: e tiveram ordem de marchar para
Pueblo Nuevo e esperar ali a sua chegada.
Ao terceiro dia saio o General de Xanj.lla com a sua
escolta, e procedeo para o vale de Santiago, a ajunctar
as tropas para o contemplado ataque de Guanaxato. No
dia seguinte chegou á povoaçaõ de Puruandero, lugar principal dos Mexicanos no Bajio.
Esta povoaçaõ está ao pé de um cerro, nas bordas de uma planície
assas grande, na provincia de Mechoacan, 40 léguas
para o sudoeste da cidade de Guanaxato, e 25 léguas
para o Nordeste de Valladolid. He um povo novamente
estabelecido, e se tem augmentado rapidamente, devendo isso á sua proximidade as Tierras Calientes, e &
Costa Occidental, com que faz considerável trafico. Ha
poucos annos éra considerada uma das mais bellas povoaçoens das de sua grandeza no México.
A praça principal be espaçosa, e cercada por bons
edifícios, com uma arcada em frente.
He ornada de
uma fonte no centro, decorada com imagens de pedra,
toleravelmente bem executadas, lançando água por varias bicas, em uma bacia de pedra. O lado do Norte
da praça he oecupado pela igreja matriz um bello edifício com sua cúpula e torre, e o interior «lecorado com
pinturas, e ricamente douradas, nos altares, na maneira
usual das igrejas Hespanholas.
No lado occidental ha outra igreja; e mais quatro em
varias partes da povoaçaõ, que posto sejam inferiores á
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primeira em grandeza saõ igualmente lindos edifícios,
e indicam que o lugar he de alguma conseqüência.
As ruas saõ direitas e mais largas do que lie usual na3
povoaçoens Hespanliolas ; cruzam umas ás outras em
ângulos rectos, e algumas dellas tem fontes, que servem
tanto de ornato como de conveniência. Eram as fontes
suppridas por um bem construído aqueducto de pedra,
que traz a água á povoaçaõ de uma fonte mineral quente,
cousa de uma légua distante: he tam desagradável e salobra no gosto, que só a bebe o povo commum : aquelles
que podem supprir á despeza bebem água de uma fonte,
que está do outro lado da povoaçaõ, e be trazida em mulas e burros.
A política exterminadora do General Torres chegou
infelizmente a este lugar, e foram arrazados todos os edifícios até os alierces, á excepçaõ das igrejas, e casas pequenas, para impedir que os Realistas tomassem posse
deste lugar*.
Esta rigorosa medida provavelmente seria de pouco
Droveito, se naõ fosse a circumstancia de ser a povoaçaõ
inteiramente dependente do aqueducto para ser supprida mesmo de má água, que os Independentes podem
sempre cortar, a qualquer momento, destruindo o aqueducto.
Quando o General Mina ali chegou, a sua antiga belleza só se podia inferir das igrejas e fragmentos dos ornatos de architectura espalhados pelas ruas e praça principal.
Os habitantes tinham erigido casas temporárias entre
as ruínas, até que chegasse tempo mais favorável para
edificar cousa mais permanente.
Nem o commercio nem a população do lugar tinham
• Restavam ainda a igreja matriz e poucos bons edifícios, que
o General Torres mandou subseqüentemente destiuir.
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diminuído, em conseqüência da ruína de seus edifícios
e o commercio provavelmente augmentou, porque éra agora o empório do c o m m e r c i o dos Independentes. Meicadores itinerantes (character neutral neste paiz) trazem
aqui suas fazendas de toda a sorte, das cidades occupapadas pelos Realistas, e os negociantes de Puruandero
passam sem serem molestados até á cidade de México,
para os fins de c o m m e r c i o , q u e he vantajoso a ambas as
partes, e por isso n e n h u m a dellas se acha disposta a ínterrompèllo.
P a r a contrabalançar estas vantagens commerciaes, os
habitantes d o lugar saõ obrigados a pagar dobrados tributos, naõ havendo ali guarniçaõ, be de vez em quando
visitada pelos Realistas, para cobrarem as rendas d*El
R e y , ao que felizmente agora limitam suasexacçoens.
A ' p o p u l a ç ã o , incluindo os subúrbios, he maior, ao
que se suppoem, do que as das cidades de Guanaxato ou
Valladoltd* tendo de facto sido consideravelmente aug* Vallodolid he a capital moderna da provincia de Mechoacan.
He edificada p.incipalinente de pedra, e muitas das casas particulares saõ bellos edifícios ; alguns custaram a seus donos mais
de cem mil pezos fortes.
Antes da Revolução seus habitantantes eram opulentos, e viam-se nas ruas muitas equipagens
ricas, hoje naõ ha nenhuma. Considerável parte da população
abandonou a cidade, e os que ficaram estaõ reduzidos a pobreza, as casas vam decaindo. Zinzunzan, antiga capital dos
Índios no Reyno de Mechoacan, juncto ao lago do mesmo nome, tíca 6 léguas de Vallodolid. He agora uma pequena aldea,
que naõ lie uotavel por outra cousa mais do que sua situação
p.cturesca, em um bello lago cercado por montanhas, cubertas
de matos ; e suas fabricas de loiça, que fazem os Índios. 0
lago abunda de peixe, de uma espécie similhante ao gamaõ ; o
que provavelmente induzio os Índios a fixar aqui a sua residência.
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menlada pelos emigrantes destas duas cidades e he
provável que o seu numero chegue a dous mil indivíduos.
Os habitantes receberam o General com todas as demonstraçoens de enthusiastica affeiçaõ, e como unico
commandante, em quem podiam fundar suas esperanças de emancipação do jugo Hespanhol.
Entrou o General na cidade tarde pela noite: as ruas
estavam illuminadas, e havia fogos d'artificio : a populaça éra tanta, e tam ávida de o ver passar, que havia
grande apertaõ de gente, e com difficuldade se chegou á
praça.
Saio lhe ao encontro o Commandante, o clero e os
principaes habitantes, celebrou-se missa na igreja matriz;
e foi o General conduzido a uma grande casa na praça, que
tinha escapado a destruição, e éra mais do que sufficiente para allojar toda a escolta, consideravelmente augmentada na jornada de ATanjilla, e havia abundantes
mantimentosde toda a sorte, que o paiz podia offerecer,
c estavam previamente preparados. O General demorouse dous dias em Puruandero, estando o seu quartel continuadamente cheio dos principaes habitantes de ambos
os sexos.
Quando partio foi accompanhado a uma légua de caminho, na estrada para Cantiago, por um numeroso corpo de cidadãos, que olhavam uns para os outros, manifestando sua affeiçaõ*.
* Os realistas raivosos da recepção do General Mina em
Puruaudero, que foi sempre pelo maior abondonado pelos habitantes, quando os Realistos se approximavam, vingáram-se
poucos mezes depois entrando na povoaçaõ por surpreza, e levando com sigo prezos cem dos principaes habitantes, um dos
quaes fuzilaram. Itnpuzéram também uma pezada contribuição pecuniária aos habitantes.
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N o dia seguinte pelo meio dia chegou o General com
sua escolta ao Vale de Santiago, e mal se tinha apeado, quando soube da chegada do coronel Arante com sua Div.sao,
que vinha a entrar no lugar. A s tropas montavam a 300
homens, e immediatamente seajunctaram ; mas considerando que éra impossível defender um lugar sem fortificaçoens
contratam desproporcionado numero, o General se retirou
para um grande campo de milho, cerca de uma légua na
retaguarda, e formou uma embuscada.
O coronel Arante, informado de sua posição trabalhou
pelo surprender, vindo por outro caminho de rodeio; mas
o General, sabendo também disto, retirou-se vagarosamente,
escaramuçando diante delle com sua guarda avançada, e
cubrindo a sua retaguarda com os estrangeiros, e poucos dos
mais valentes Mexicanos.
Subindo a um monte por escabroso caminho, caio o cavallo de um destes, e o do General e outros tropeçando sobre elle, correram grande risco de serem tomados. Se os
Realistas avançassem denodadamente, difficultosamente poderia escapar, mas conservâram-se em respeito por um vivo
fogo da retaguarda até que tornou a montar toda a partida.
Quando as tropas ganharam o cimo do monte, os Realistas
abandonaram o seguimento, e voltaram para Santiago.
O General marchou no dia seguinte com as tropas para
Pueblo Nuevo, aonde foi reforçado pelas do Governo, e algumas outras, e marchou para Guanaxato. Ainda que distante 25 léguas, andou sem parar, e chegou aos outeiros
juncto á cidade pouco antes da meia noite, na tarde do
dia seguinte 24 de Outubro.
Aqui ordenou o General ao coronel Ortis, (creado por
elle coronel de dragoens no seu serviço) que o viesse encontrar com um reforço de 500 homens, pelas três horas da
madrugada. N a õ apparecendo Ortis, se retiraram as tropas para quatro léguas, na estrada, por que se esperava que
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elle chegasse. Na tarde de 25 unio-se-lhe o Coronel Ortis,
e avançaram contra Guanaxato, chegando aos subúrbios ás
U horas.
O General ordenou ao irmaõ do coronel Ortiz, que tomasse posse de Valencia com a cavallaria debaixo de seu commando, e o General entrou em Guanaxato com os seus officiaes e gente, as tropas de Xanjila, e a infanteria de Ortis,
montando tudo a pouco mais de 200 homens.
Marcharam para os quartéis, junctos a uma grande pra ,a,
a considerável distancia da cidade, e sem duvida teriam
surprendido a guarniçaõ, se naõ fosse u m official Francez,
que, quando a sentinella lhe fallou, impropriamente respondeo America; resposta dos Independentes, em vez de Hespanha, que éra a dos Realistas.
A sentinella bradou ás armas, a guarniçaõ retirou-se para
o castello, que estava em uma eminência a pouca distancia.
As tropas seguiram os da guarniçaõ, mas naõ tinham meios
de forcar os portoens ; porque os officiaes Mexicanos, em
quem o General descançava para proverem machados e alabancas para este fim, descuidáram-se de o fazer. Depois
de ineficaz tentativa para entrar no castello, os Realistas,
por um fogo de artilheria e mosqueteria, os obrigaram a buscar a protecçaõ das casas, d a parte opposta d a praça.
Procuraram-se alguns machados, depois de muita busca
pelas casas, e o General ordenou que a cavallaria Mexicana,
que ainda estava nos subúrbios, desmontasse, e viesse para
â praça ajudar a infanteria no assalto.
Consistia esta principalmente de populaça meia armada e
meia vestida, j a muitas vezes descripta, e éra impossível
trazella a combate.
Continuar-se-ha.
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CORTES DE PORTUGAL.

356.a Sessaõ.

27 de

Abril.

Tomou o seu assento o Snr. J o z é Feliciano Fernandes
Pinheiro, como Deputado pela provincia de S. Paulo.
O Sr. Vergueiro leo a seguinte indicação; " Tendo-se
publicado em Londres uma prohibiçaõ do nosso Governo,
para naõ entrarem no Brazil muniçoens navaes, e de guerra, o que pôde fazer suspeitar ao Braztl intençoens de bloqueio ; requeiro se pergunte ao Governo as circumstancias,
e motivos de medida tam extraordinária."
" Estando pendente neste Congresso a questão sobre o
jemovimento da tropa de Monte Vídeo; conta-se vagamente, que o Governo dera ordem para se effeituar o indeciso
removimento ; e como tal procedimento naõ poderia deixar de ser considerado no Brazil, nas actuaes circumstancias, como hostilidade indirecta ; requeiro se pergunte ao Governo, se he verdade, e nesse caso os motivos, que teve para anticipar a decisaõ do Congresso em negocio de tam alta
importância.'"
Ficou para segunda leitura.
Segundo a ordem do dia se discutio o projecto das relaçoens commerciaes entre Portugal e Brazil: examinou-se o
o artigo 7.* e junctamente o 9.° ; e propondo o Sr. Presiden-
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te se se achavam suficientemente discutida a 1.» parte de
um e outro artigo, se declarou que sim. Propoz entaõ, se
a prohibiçaõ dos gêneros declarados na 1> parte daquelles
artigos será absoluta, e durará até o ultimo de Dezembro
de 1825. Resolveo-se, que s i m ; s a l v a a redacçaõ dos termos do artigo. Propoz mais e suecessivamente se approvàram tanto a 2.* parte do artigo 7.° como a d o 9 . ° ; mas
que voltassem à Commissaõ, para determinar preços mais
regulares.
Lêram-se dous pareceres da Commissaõ Especial dos Negócios Políticos do Brazil, 1." sobre o plano, que offereceo
o Snr. Feijo: 2.° sobre a indicação do Sr. Alves do R i o ,
na qual propõem uma amnistia aos prezos da Bahia, que se
áeham no Castello : em quanto ao 1.° julgava a Commissaõ,
tendo ouvido o illustre A u t h o r da moçaÕ, que se discutisse
primeiro o projecto, que ella offereceo á cerca dos negócios
do Brazil, e que depois, segundo a ordem dos trabalhos d a
Assemblea, seria admittida á discussão. Approvado. E m
quanto ao 2.° á Commissaõ parece, que nem aos prezos de
que tracta a indicação, nem aos do P a r á se deve conceder
a amnistia proposta. E s t e parecer éra assignado por todos
os seus Membros, excepto o Sr. P i n t o de F r a n ç a , que se
escusou de o fazer por motivos de delicadeza, e o Sr. Vergueiro, por ser contra a sua opinião.
Foi objecto de viva discussão, e a final posto a decisaõ
foi reprovado; resolvendo-se, que se estendesse aquella amnistia a todos os incursos na devassa, que por aquelle caso
se tirou.
Houve depois sessaõ secreta.
357.» Sessaõ.

29 de

AbriL

Leram-se vários officios da J u n c t a Governativa, e Governador das Armas de Pernambuco, assim como da nova
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Juncta creada na Paraíba do Norte, aonde se depoz o que
existia, e naõ qnerendo a tropa reconhecer o Capitão Manuel da Fonceca, Governador das Armas, para que fora nomeado; foi preciso nomear em seu lugar o Major Trajano
Antônio Gonçalves.
Segundo a ordem do dia se discutiram alguns pontos da
Constituição, sobre as eleiçoens dos Deputados; e se decidio por 84 votos contra 33, que essas eleiçoens se fizessem
por escrutínio secreto.
Leo-se o seguinte officio do Ministro de Justiça * Illustrissimo e Excellentissimo Snr.—Sendo uma das obrigaçoens, e a mais essencial do Ministério da Justiça, vigiar que
se naõ perturbe a segurança, pela qual elle he responsável;
naõ pôde deixar por isso de levar ao conhecimento do Soberano Congresso, que nesta Capital principalmente, e em
algumas partes do Reyno, ha indivíduos, que se tornam
sumamente perigosos. Naõ havendo porém até hoje provas, que possam constituir crime no rigor das leys, ha
com tudo, além da publica notoriedade, circumstancias destacadas, que, reunindo-se, e combinando-se com o character dos indivíduos, a que se allude (ainda que comprimidos
pelo espirito publico) aconselham, que elles devem por-se
em separação de outros, com quem se ligam diariamente: o
seu conhecido character, o seu resentimento, e outras circumstancias, concorrem para fazer adoptavel esta medida,
em quanto naõ se adquirem provas certas e índubitaveis,
que habilitem a acçaõ do poder Judiciário. Para poder
tomar estas medidas, de provisória segurança, carece o Governo do auxilio do Poder Legislativo, naõ só para obter o
fim a que ellas se dirigem, mas também para que a sua responsabilidade, que ja mais se poderá tornar effectiva, uma
vez que se naõ proporcionem os meios de evitar o mal, nunca possa ser arguida pelas naõ requerer. Rogo em conclusão a V. Ex." queira fazer patente ao Soberano Congresso
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o que acabo de referir, para providenciar como julgar conveniente, e com toda a urgência, como he necessário. Deus
guarde a V. Ex. J muitos annos. Lisboa 29 de Abril de
1822. IHustrissimo e Excellentissimo Snr. J o a õ Baptista
Felgueiras.— Jozé da Silva Carvalho."
Depois de breves reflexoens, resolveo-se, que a Commissaõ de Constituição se retirasse immediatamente a dar o seu
parecer, interrompendo-se a sessaõ até a sua volta. A Commissaõ, depois de estar fora da Salla por meia hora, apresentou o seu parecer, que se reduz ao seguinte:
" Que a Commissaõ de Constituirão, havendo attentamento meditado sobre o officio do Ministro de Justiça, dirigido
ao Soberano Congresso, em data de boje, em que expõem a
necessidade, que tem para manter a segurança publica, de
que elle he responsável, o conduzir-se para com certos indivíduos sem as formalidades legaes, segundo os symptomas,
que ja apparecem e podem continuar a apparecer ; a Commissaõ foi de parecer, que se authorizase o Governo por
tempo de um mez, para remover de um para outro lugar
dentro do Reyno, aquelle indivíduo ou indivíduos, particular ou empregado publico, que o mesmo Governo entender,
que deve remover, para evitar a pertuibaçaõ da tranquillidade publica, sem que esta medida de prevenção e cautella
possa influir na reputação daquelles, que naõ forem ulteriormente processados ; pois que tendem unicamente a prevenir males, que, se se verificassem, arastariam as maiores calamidades publicas, e que se o Governo naõ puder no ferido prazo conseguir o fim proposto, poderá novamente consultar as Cortes, para tomar a deliberação conveniente.''
Este parecer foi unanimemente approvado, determinando^5 que immediatamente se passassem as necessárias ordens.
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30 de

Abril

Leo-sc o seguinte officio do Governador das Armas da
Bahia.—Senhor ' — N a õ conheço dever algum mais triste do
que ter de penalizar o paternal coração de V. M., com a
relação dos desastrosos acontecimentos que tem tido lugar
nesta cidade.
Logo que no dia 11 do corrente se divulgou aqui a noticia, de que V. M . houvera por bem nomear-me para Governador das A r m a s desta provincia, principiou o partido
revolucionário a laborar contra a Real vontade de V. M., e
conseguio fazer na opinião publica um abalo tam grande,
que abertamente se dizia, que o Governo das armas, naõ
me seria entregue: que o Brigadeiro Manuel Pedro de
Freitas Guimaraens, que entaõ governava as armas, continuaria no seu exercício, e esta desobediência éra sempre
acompanhada de grandes protestos de adhesaõ a V. M. e ao
Soberano Congresso.
E s t a disposição tinha por objecto naõ entregar o commando das forças a um cidadão fiel, que havia jurado de
todo o seu coração a Constituição da Monarchia, e que
por algumas vezes tinha j a evitado a desordem nesta cidade;
para o fazer existir nas maõs de um dos principaes chefes do
partido da Independência.
Logo que recebi, no dia 15, a carta Regia de 9 de Dezembro do anno passado a communiquei ao Governo Provisório, ao General Interino e á Câmara. O Governo mostrou-se indiflerente ao principio neste negocio: o General
disse-me, que duvidava de entregar-me o commando; por
que V. M . naõ lhe havia participado a escolha, que de mim
fizera; e a Câmara naõ se reunio, como devia, no dia 6,
em que lhe mandei apresentar a Carta Regia para a trasladar e registrar nos seus conpelentes livros, segundo manda o
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Regulamento de 1G78. Conhecendo que as delongas podiam influir na determinação de V. M. e que o systema constitucional podia ser atacado, uma vez que a força e todos
os meios militares continuassem a estar dirigidos pelo partido revolucionário, officiei á J u n c t a do Governo Provisório,
no mesmo dia 16, a perguntar lhe, se me reconhecia por
General da Província, e se podia contar com a sua cooperação a bem da causa publica, e ao mesmo tempo lhe requeri,
que mandasse convocar a Câmara extraordinariamente, para
registar a Carta Regia. N a noite do mesmo dia 16 ajunetei
em minha casa os commandantes dos corpos de 1." e 2.n linha,
a quem j a tinha participado, que V. M . me nomeara para
General da Provincia, e lhes perguntei, se me reconheciam
como tal, o que fizeram, e assignâram um termo para naõ
moverem os seus corpos, sem mo participarem primeiro.
Neste ajunctamento deixou de comparecer o commandante
do Regimento d1 Artilheria, Bernardino Alvesd'Araujo. O
Governo respondeo ao meu offlcio, que naõ podia deixar de
reconhecer-me por Governador das Armas, legitimamente
nomeado por V. M., e que, logo que entrasse no exercício
da minha authoridade, me prestaria todo o auxilio, e por
uma portaria mandou convocar a Câmara no dia 18.
No dia 17 chamou-me o Governo, pedio-me que conservasse a boa ordem nas tropas do meu commando, e disseme, que outro tanto lhe promettera o Brigadeiro Manuel
Pedro de Freitas Guimaraens.
A Câmara reunio-se finalmente no dia 18, e recebêo uma
representação assignada por mais de 400 pessoas, para que
fosse conservado no Governo das A r m a s o Brigadeiro Manuel Pinto de Freitas Guimaraens, em attençaõ aos seus
serviços no dia 10 de Fevereiro de 1821. Esta representação, que nunca devia tomar-se em consideração, para paralyzar as Regias determinaçoens de V. M., foi apresentada pela Câmara ao Governo,
o qual lhe tinha
ordenado, que se na occasiaõ de lhe ser apresentada a Carta
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Regia apparecesse qualquer embaraço á sua execução, recorresse a elle para dar as providencias. A Câmara propoz também ao Governo a frivola dificuldade, para a execução da Carta Regia, de qne ella naõ fora registada em Lisboa na Contadoria Geral. O Governo, naõ
querendo decidir poi seu motu próprio, e sabendojaanteriormente das dilliculdades. que se oppunli3iii, tinha ja
convocado as authoridades, corporaçoens, e alguns cidadãos. Nesta assemblea, depois de largo debate, se decidio, pela maioria, que para evitara guerra civil, o Governo militar fosse entregue a uma Juncta, composta de
sette membros, de que eu fosse Presidente, conservando
as minhas honras e interesses, e que dous membros da
Juncta fossem por mim nomeados, dous pelo Brigadeiro
Manuel Pedro de Freitos Guimaraens, que na assemblea
foi nomeado Membro da Juncta Militar, e um pela sorte,
e que assim se conservasse o Governo das armas até a
decisaõ de V. M. e do Soberano Congresso. Alguns cidadãos, entre os qnaes se comprehendem todos os officiaes do exercito de Portugal, que estavam presentes,
combateram esta opinião, demonstrando a illegalidade da
representação contra a Carta Regia, e sustentando, que
somente ao Soberano Congresso competia alterar as leys,
e que a que regula a organiziçaõ dos Governos do Brazil
fora até feita peloCongresso ha pouco tempo, porém eu
cedi k maioridade da assemblea, e julguei, que, estando
iminente a guerra civil, eu fazia a V. M. e â Naçaõ um
serviço maior em a evitar, cedendo da authoridade, que
V. M. me confiara, do que usando da força, para fazer
executar a Carta Regia de V. M. Porém os meus sacrifícios, e os bons desejos de conservar em paz esta cidade,
para nada serviram.
Tendo-me retirado do palácio do Governo pelas b horras da manhaã com a satisfacçaõ de ter empregado da
minha parte tudo o que estava ao meu alcance, para con-
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servar o socego publico eu fui repousar tranquillamente,
e mandei retirar para o quartel uma parte do batalhão
de infanteira N-* 12., que na tarde do dia 18 mandara
estabelecer em algumas ruas de suas immediaçoens, em
conseqüência da approximaçaõ
de piquetes dos
facciosos do forte de íí. Pedro, que embarcavam o transito a muitas pessoas, e até atiraram alguns
tiros sobre os piquetes, que mandei postar na sua frente,
e naquella mesma tarde mandei ao Governo o cnpitaõ do
corpo de engenheiros Jozê Felicianoda Silva Costa, protestar em meu nome, que eu naõ éra responsável pelo
mal, que se seguisse, se tornasse a fazer-se fogo sobre as
tropas do meu commando.
Na manhaã do dia 19 somente ficaram no campo os
piquetes, que julguei necessários, para vigiarem na segurança do quartel, e esses mesmos tinham ordem para se
recolherem, logo que se retirassem os que lhe estavam
fronteiros. As 5 horas e meia da manhaã uma grande
porçaõ de tropa de linha, milicianos dos regimentos dos
pardos e pretos, e até paizanos saíram do forte de S.
Pedro, e vieram atacar os postos do batalhão N.° 12, com
duas peças d'artilheria, que dispararam por algumas vezes. O Tn. Coronel Francisco Jozé Pereira reunio logo
o batalhão, e foi repellir os levantados, fazendo-lhe fogo
com uma peça, e os seguio para os fazer retirar para o
forte, deixando elles as duas peças. Quando chegou á
entrada de unia rua, que conduz para o trem, que está
situado nas immediaçoens do forte, as tropas facciosas,
que se achavam no trem, coin três peças d^rtilheria, fizeram um terrível fogo : o Tn. Coronel atacou entaõ o
trem, conseguio desalojar quem o defendia, e ficaram em
seu poder as três peças, retirando-se para o forte o resto
dos facciosos.
Voi.. XXVIII. No. 169.
4P
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Em quanto isto acontecia mandei a Legiaõ Constitucional Luzitana occupar differentes posiçoens, para embaraçar que o regimento de infanteria da Bahia, e o regimento de caçadores pudessem reunir-se no forte de S. Pedro
ao regimento d'artilheria, ou bater-nos pela retaguarda,
se se empenhasse um novo combate com as tropas do
forte. Aquelles dous corpos levantaram-se, e fizeram
fogo sobre a Legiaõ Constitucional Luzitana; foi por
conseqüência preciso repellillos e tomar os seus quartéis.
Parte destes corpos pôde evadir-se, e foi reunir-se, ao
forte de S. Pedro: outra parte ficou em poder da Legiaõ
Constituicional Luzitana, e depois foi posta em segurança.
Na tarde do dia 19 intimei ao forte, para que se rendesse; porém nada ficou decidido, e como as respostas,
que deo o commandaute do regimento de artilheria, foram mui incoherentes, ordenei que no seguinte se tractasse de bloquear o forte. Na manhaã do dia 20, mandei-lhe outra vez intimar para se render, pouco depois
soube, que a guarniçaõ se ia evadindo; mandei entaõ o
2.» batalhão da Legiaõ Constitucional Luzitana tornear o
forte, porem a guarniçaõ ja tinha fugido, quando o batalhão chegou á sua posição. N o caminho foi atacado
por uma partida desta guarniçaõ, e ainda pôde aprisionar oitenta e tantos homens. Nessa mesma noite veio o
commandante do regimento d'artilheria tractar comigo
sobre a sua rendição, e na manhaã seguinte entraram no
forte as tropas constitucionaes, naõ encontrando senaõ o
Brigadeiro Manuel Pedro Guimaraens, o Commandante
do regimento d'artilheria, um eapitaõ, um quartel mestre, e alguns cadetes.
Proclamei immediatamente aos habitantes, para que
tornassem a restituirse ás suas moradas, e o mesmo fiz
aos soldados dispersos, exhortando-os a reunirem-se nos
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seus quartéis, para naõ vexarem os habitadores do campo. T o d o s os q u e estaõ reunidos tem c o n t i n u a d o a ser
fornecidos dos seus vencimentos, e estaõ desarmados nos
seus quartéis. Muitos officiaes fugiram, e outros estaõ
prezos. T e n h o d a d o todas as providencias, para restabelecer o socego publico, e os habitaetes tem-se recolhido
a suas casas.
Tal lie, Senhor, em r e s u m o , a série dos acontecimentos,
que tem flagellado esta desgraçada cidade, e que eu m e
apresso a c o m m u n i c a r a V . M . por um navio estrangeiro,
que vai para Gibraltar, reservando para daqui a poucos
dias uma carta mui c i r c u m s t a n c i a d a , acompanhada de
todos os documantos, q u e a falta de t e m p o e de socego
naõ tem permittido ainda colher e arranjar. E n t r e t a n t o ,
Senhor, collocado neste lugar, q u e V . M. houve por bem
confiar-me, lie o meu p r i m e i r o dever dizer a V . M. toda
a verdade, para conservar a integridade da Monarchia e
segurança nossa. T o d a s as desordens, q u e nosflagéllam
saõ obra do partido da independência, o qual he tam implacável como incançavel, e os ódios devem ter-se e x a cerbado com os ultimos acontecimentos. A derrota, em
que ficaram as t r o p a í revolucionárias, nos põem em estado
de podermos sustentar-nos até recebermos as providencias
que V. M. j u l g a r conveniente d a r ; porem as nossas tropas saõ mui poucas, faltam 308 homens para o estado
completo; temos nos hospitaes 149 doentes e nunca menos;
precisa-se empregar unia porçaõ, para conter cm respeito
as tropas d e n o t a d a s , vam-se defecando continuamente,
e eu me vejo por conseqüência na situação de naõ poder
acudir a qualquer parte do recôncavo da provincia, para
apagar quaesquer levantamentos, que os revolucionários
naõ deixarão de einprehender.
Se V. M . q u e r conservar esta parte da Monarchia, precisain-se mais tropas, devendo vir, além de um grande
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reforço de infanteria 50 homens de cavallaria, c ontio,
tantos artilheiros'. A nossa situação relativa aos lugares
donde podem incommodar-nos faz ser de primeira necessidade, que existam aqui sempre algumas einbarcaçoeus
de guerra, commandadas por oííiciacs constitucionaes e
babeis. Mediante taes providencias eu terei a felicidade
de conservar nesta parte do mundo a indivisibilidade da
Monarchia Portugueza. D e u s guarde a V. M. por muitos annos, como todos havemos mister. Bahia 23 de
Fevereiro de 1822.—Ignacio Luiz Madeira e Mello, Brigadeiro Governador d a s A r m n s . "
O Snr. Guerreiro disse, que este negocio he da maior
monta, e que he t o d o d a competência do Governo, aquém
está encarregada a segurança da N a ç a õ ; que bepor tanto
de parecer, que esta representação se lhe remetta, para
com toda a actividade e energia tomar todas as providencias, que j u l g u e necessárias, a fim de se castigarem cs
faeciosos, e de se restabelecer a paz e socego.
O Snr. L i n o Couttinho, tendo exposto, que tencionára
naõ dizer uma palavra sobre este assumpto, se levantava
toda via para fazer algumas observaçoens, contra a opinião do illustre preopinante, em quanto ao querer, que
aquella representação se remettesse ao Governo: passou
entaõ a discorrer sobre a origem e causas daquelles acontecimentos, sustentando o quanto foi extemporânea a nomeação do Brigadeiro Madeira, para Governador das Armas daquella provincia, cujos habitantes ainda estavam
resentidos dos seus procedimentos, quando levantaram a
voz para proclamar a C o n s t i t u i ç ã o ; que elle entaõ se
unira ao Conde Je Palma, e a outros de iguaes sentimentos, para transtornarem o andamento da causa da liberdade, e que nesse dia se apresentou á testa de toda a
tropa constitucional o Brigadeiro Manuel Pedro, que foi
depois feito Governador, que este éra o m i m o de toda a

Miscellanea.

659

província, em q u a n t o o o u t r o a t t r a l i n a sobre si a execração de todos aquelles p o v o s ; observou toda a via, q u e
este Brigadeiro Madeira he um h o m e m m u i t o h o n r a d o e
limpo de m a õ s ; mas que em q u a n t o a militar nada lie, o
que assas tem mostrado; porque indispoz Portuguezes contra Portuguezes, e promoveo talvez toda aquella desord e m : que elle a tinha previsto, q u a n d o o G o v e r n o o
nomeou, e que mesmo e n t a õ profetizara o que agora s u c cede: continuou mais, fazendo varias reílexoens, sobre
o character dos Bahianos, quanto elles se tem distinguido
e enteressado pela causa constitucional, e o q u a n t o saõ
dignos de toda a a t t e n ç a õ por seus heróicos sentimentos,
e concluio defendendo, q u e a representação naõ deve de
sorte alguma passai ao Governo, mas que ao Congresso
pertence tomar as medidas necessárias.
O Sr. Ribeiro de A n d r a d e disse, q n e por descargo de
sua consciência passava a fazer algumas reílexoens sobre
a presente q u e s t ã o : começou apoiando as opinioens d o
illustre preopinante, que o precedera, sobre a origem dos
suecessos da Bahia, e character do Brigadeiro M a d e i r a :
certificando, q u e a elle sem duvida foram devidos todos
aquelles suecessos e x t r a o r d i n á r i o s ; naõ porque elle naõ
seja um homem honrado e probo, como se acabara de affirmar, mas porque a sua ignorância e c r e d u l i d a d e o obrigam a fazer, sem consideração, tudo quanto ou lhe aconselham ou lhe sobe á c a b e ç a : que foi por estes motivos,
que, fallando-se na C o m m i s s a õ dos Negócios P o l i t i c o s d o
Brazil a este respeito, tinha defendido, que a escolha naõ
só naõ fora boa; mas que também havia de produzir funestas conseqüências, acerescendoa elles o ter todo o conhecimento deste h o m e m , por se achar na Bahia, quando
ali se proclamou a c o n s t i t u i ç ã o , e ter observado t u d o
quanto entaõ ali se fez: continuou a discorrer, e terminou
fallando a respeito do destino, que se deve dar ao officio,
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sendo de parecer, que naõ se tome deliberação alguma;
por naõ ser justo o punirem-se as victimas, sem primeiro
serem ouvidas, e só pela simples conta, q u e offerece o seu
oppressor.
Foi da mesma opiniaÕo Sr. Borges de Barros, e observou, que aquelle officio naõ éra mais do que um boletim
das acçoens, que aquelle Governador emprehendeo, eeffectuou contra os povos de sua provincia, e q u e h e extravagante e exótica a lembrança, que elle tem, de pedir
mais tropas, que por hora de sorte alguma se lhe devem
m a n d a r ; assim como também aquelle officio naõ deve
passar ao G o v e r n o ; mas que ao Soberano Congresso he
que este negocio pertence, O Sr. Pinto de França seguio
a mesma opinião, e produzio outras razoens.
O Sr. M o u r a seguio o parecer opposto, defendendo,que
o officio deve passar ao G o v e r n o ; porque estando este responsável pela segurança da nnçaÕ, he só a elle que toca
tomar as m e d i d a s , que j u l g a r conveniente, para o poder
manter e s u s t e n t a r ; que he certo, que naõ se attrevia a
formar um juizo a este respeito: porque acabava de ouvir chamar ao Brigadeiro Manuel Pedro o mimo da provincia, e attribuir a culpa de todos aquelles suecessos ao
Brigadeiro Madeira, e que hoje mesmo tinha visto cartas
da Bahia, datadas de 22 de Fevereiro, que dizem o contrario, que de todos os males, que soffrc actualmente a
provincia he causa Guimaraens e naõ M a d e i r a : mas que,
sem se fazer cargo de cousa alguma destas, e suppondo
que tanto um como outro nada influíram para aquelles
desastrosos acontecimentos, ja mais poderá deixar de
sustentar, que be indiseulpavel o procedimento de todos
aquelles,que se oppuzéram ao c u m p r i m e n t o dos decretos
das Corte se do Governo, e que taes facciosos saõ credores
do mais e x e m p l a r castigo. Que quanto ao officio, fosse, como tinha dicto, ao Governo, mas q u e também seria con-
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veniente, que a respectiva Commissaõ tomasse delle conhecimento, e terminou, que de sorte alguma devia continuar a discussão.
O Sr. Brito sustentou brevemente, que se mandasse o
officio ao Governo, e o Sr. Presidente disse, que os Snrs.
Deputados.que pretendessemfallar.se limitassem simplesmente a opinar sobre o destino, que se deve dar aquelle
officio, deixando as suas reílexoens sobre os acontecimentos para tempo opportuno.
O Sr. Freire, tendo asseverado, que somente fallaria sobre o destino, que se deve dar ao officio, sustentou, que
este devia passar ao Governo, para tomar as medidas necessárias, para tranqüilizar a provincia, e castigar os facciosos; disse entaõ. Eu naõ decido que sejam boas ou
más as providencias, que o Brigadeiro Madeira aponta
no seu officio, mas i he de crer que o Governo as adopte
sem primeiro meditar sobre ellas, e se julgar que naõ saõ
úteis, que as tome por serem por elle expostas ? Naõ
por certo ; o Governo caminha neste negocio com a circumspecçaõ que custuma : a sua decisaõ he das suas attribuiçoens, e naõ devemos usurpar-lhas; porque temos
decretado a divisilibilidade dos poderes, e a sua independência, nem tam pouco reduzillo ao estado de exigir deste
Soberano Congresso, que tome sobre si a responsabilidade de similhantes objectos: concluo, pois, que se lhe
remetta, e que estejamos certos, que os aimigos de Madeira louvam os seus procedimentos, e que os seus inimigos asseveram, que os de Guimaraens saõexcellentes e
magníficos, e que em summa os culpados de tudo saõ
aquelles habitantes da Bahia, que se oppuzéram á execução do decreto das Cortes.
Tornaram a fallar os Snrs. Lino Couttinho e Moura. O
Snr. Trigoso foi de parecer, que se mandasse ao Governo;
porque a Commissaõ nada podia avançar a este respeito,
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e que dous dos seus illustres m e m b r o s o Snrs. Ribeiro
d ' A n d r a d e e Pinto da F r a n ç a em uma conferência, que
a mesma teve com dous ministros d ' E s t a d o , tinham assas
manifestado a sua opinião, á cerca do quanto julgaram
desacertada a nomeação daquelle Governador, e que posto que tu nliuiii daquelles Ministros éra da competente
repartição, q u e toda a via se persuadia, que elles haõ
ile ter informado os outros da opinião da C o m m i s s a õ ;
que era por tatno escusado voltar a ella este negocio, e
que o seu voto éra, que fosse ao Governo, para deliberar
como julgasse conveniente.
O Sr. Vilella seguio a opinião opposta, dizendo, que o
Governo éra suspeito; porque fora elle quem fez a nomeação, no que tinha obrado muito mal, e tanto mais
quando tinha o u v i d o as razoens, que dous illustres membros da Commissaõ haviam exposto.
Resolveo-se a final, q u e voltasse o officio ao Governo,e
se desse uma copia ú Commissaõ dos Negócios Políticos
do Brazil.
O Sr. Alvez do R i o fez uma indicação para que se
mandasse castigar o A u t h o r de um Impresso, com o
titulo " Portaria do Governo contra hostilidades ; &e."
Foi regeitaòa, por ser isso da competência do Promotor;
posto que se observou, que o tal promotor do Conselho
dos Jurados naõ tem fundos ou ordenado, para comprar
todos os impressos, e assim os naõ pôde ler ou saber
delles. Por esta occasiaõtornou a pedir o Sr. Pereira do
Carmo, que se approvasse ao menos provisioriamente o
Regimento do tribunal da Imprensa. Ficou para outra
occasiaõ este negocio.
Leo-se o seguinte parecer da C o m m i s s a õ Diplomática,
sobre os o regresso da tropa de Monte Vedio.
" Foram presentes á Commissaõ Diplomática os officios
do Secretario de Estado dos Negocio» Estrangeiros, rela-
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lativos a occupaçaõ da Banda Oriental do Rio-da-Prata
pelas tropas Portuguezas; a saber o de 24 de Dezembro
próximo passado, acompanhado de 18 documentos, assim
como os de 17 e 19 de Janeiro do presente anno, transínittindo coinmunicaçoens posteriores relativas ao mesmo
objecto. Da leitura dos documentos, que acompanham
o officio de 24 de Dezembro, se colhe, que a occupaçaõ
primitiva da Banda Oriental, pelas nossas tropas, naõ tivera outro objecto senaõ a segurança das propriedades e
vidas dos Pacíficos Portuguezes, que habitavam as fronteiras, no momento da medonha e insuperável anarchia,
que reynava nas províncias da America do Sul, e que o
Governo, guiado pelo justo sentimento da própria e natural defeza, e obedecendo á imperiosa ley da sua conservação passara a fazer oecuparmilitarmente aquella provincia, e como presentemente se torne inútil esta occupaçaõ, alias incompatível com os princípios de justiça, que
animam a naçaõ Portugueza, a qual prefere dar ao mundo inteiro uma prova decisiva de que sabe respeitar tanto
a independência dos outros paizes, quanto zelar e defender a sua própria.
A Commissaõ he de parecer, que se ordene ao Governo faça retirar da provincia de Monte-Video as tropas
Portugnezas, dando-lhe o ulterior destino, que julgar conveniente, determinando ao Commandante destas forças
tome d'ante maõ todas as medidas, para a boa ordem
desta evacuação, assim como de concerto com as authoridades da provincia, para que nella fique mantida a ordem
e socego, entre seus habitantes. Salla das Cortes 3 de
Abril de 1822. Manuel Ignacio Martins Pamplona.
Francisco Xavier Monteiro. Manuel Gonçalves de Miranda. Hermano Jozé Braamcamp do Sobral.
Começaram a discussão, os Snrs. Marcos, Monis TaW . XXVIU. N." 169.
4 Q
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vares e Segurado, filiando contra o parecer da Coimnissaõ, e dizendo as razoens porque julgavam ser impolitica
e desnecessária a retirada daquellas t i o p a s ; e quam justa
éra a sua c o n t i n u a ç ã o em Monte-Vedio, para segurara
tranquillidade daquelles povos limítrofes: fatiaram das
m e d i d a s adoptadas pelo Governo do Rio-de-Janeiro, a este respeito, e notaram por extenso os tractados, que havia sobre M o n t e - V e d i o .
O Sr. Fernandes Pinheiro sustentou, que Portugal sempre teve os direitos,geralmente a d m i t t i d o s , de posse, ede
primeira povoaçaõ de todo o continente do Brazil, até o
R i o - d a - P r a t a ; direitos reconhecidos pela própria Hespanha, que em quasi dous séculos respeitou essa perennal
divisa; que Portuguezas foram as duas primeiras e mais
antigas fundaçoens na margem Septentrional daquelle rio ;
a Colônia do Sacramento, e M o n t e - V e d i o : estes direitos
foram firmados no tractado provisional de T de Maio
1 6 8 8 ; no de 18 de J u n h o 1 7 0 1 ; e no de U t r e c h t de 6 de
Fevereiro de 1 7 1 5 ; e posto que pelos tractadosde limites
de 13 de Janeiro d e 1750, e de 1 de O u t u b r o 1777 retrogradasse a fronteira; o primeiro havia sido annulado pelo de 12 de Fevereiro 1761 ; e o segundo roto pela injusta
aggressaõ da Hespanha em 1801 ; que se Portugal oceupou militaniiente a provincia de Monte Vídeo, foi porque
formando-se contíguo ao e x t r e m o nieredional do Brazil
um foco d e d i s s e n ç o e n s e de anarchia, incompatível com
a nossa própria segurança, éra preciso correr a prevenir o
mal, na razaõ composta do perigo q u e o ameaçava; soccorros, que tanto pareceram úteis e necessários aos habitantes daquella provincia, que tinham manifestado seus
desejos de se eneorporárein á família Portugueza, e com
elieito haviam constituído o acto de incorporação a 31 de
J u l h o do anno passado; epie submettia á consideração do
Sobeiaiio C o t i g r o s o , ^' éra da dignidade nacional abrir
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francamente m a õ de uma província sobre a qual temos
direitos cimentados por tractados, e desamparai' os povos, que coníiadamente se vieram lançar em nossos braços 3 Portanto, convencido de une, na paz os motivos
de discussão, na guerra os meios da defeza, estavam em
razaõ dos pontos de contacto ; votava, que se conservasse
sempre guarnecida de tropas Portuguezas a margem septentrional do Rio-da-Prata, medida, q u e lhe parecia da
mais alta importância e transcendência para a segurança
do Reyno do Brazil, em geral, e em especial da provincia
de S. Pedro, e até a província que tinha a honra e a fortuna de representar.
O Sr. Soares F r a n c o c o m b a t e o estes a r g u m e n t o s , susten^
tando, que se naõ lezávam os tractados, e descrevendo o
paiz disse, que os povos naõ perdiam nada com a retirada das tropas ; as quaes oceasionavam estando ali enormes
despezas.
O Sr. Borges Carneiro seguio o contrario, mostrando a
necessidade de ali ficarem as tropas, as quaes lhe constava estavam satisfeitas, e melhor o estariam sendo pagas
com promptidaõ : e q u e ainda q u a n d o assim naõ fosse,
se poderiam render as que q u e quizessem vir para a E u ropa, por outras, por e x e m p l o as q u e estaõ a chegar de
Pernambuco, ou as q u e foram para o Rio-de-Janeiro, defendeo, que aquelle p o n t o onde ellas residem he a chave
das quatro provincias meredionaes da A m e r i c a , q u e isto
naõ offendia os tractados com H e s p a n h a , e que n ° e s t a a o
de desconfiança em que está todo o Brazil, naõ éra conveniente uma tal medida, pois esta augmentaria aquella
desconfiança; votava pois contra o parecer da C o m m i s saõ.
O Sr. Pereira d o C a r m o oppoz-se ao illustre d e p u t a d o
que o precedera; d i z e n d o ; — De duas maneiras se e x p l i cou a occupaçaõ de Montc-Video pelas tropas P o i t u g u e -
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zas. O Brazil disse á Europa, que occupava Monte Vídeo naõ á Hespanha, mas ao revoltoso Artigas: para que
o incêndio revolucionário, que lavrava nas colônias Hespnabolas, se naõ pegasse á America Portugueza. A Europa respondeo ao Brazil, que a occupaçaõ de Monte Vedio levava caminho, de estabelecer em o novo mundo um
vasto império, que fosse abarreirado pelos dous giandes
rios Prata e Amazonas. Na primeira hypothese a occupaçaõ be injusta; porque supposto que reconheça o direito, que tem qualquer naçaõ de tomai as convenientes medidas, dentro em seu território, para se pôr a cuberto da3
dissensoens vizinhas ; jamais admittirei o principio de
que uma naçaõ tem direito de se intromelter em negócios
domésticos da outra, occupando-lbe, com este pretexto,
todo ou parte de seu território. Na segunda hypothese,
sobre ser injusta he também impolitica a occupaçaõ; porque he tam extenso, rico e vasto o reyno do Brazil, que
naõ carece da ridícula provincia da Monte-Video, ganhada e conservada á custa de sangue e ouro, e da boa
fé do Governo Portuguez, que vale muito mais do que o
ouro. Daqui passou o Sr. Deputado a expor as despezas, que tem custado aquella expedição, a perda de
braços, tomadia de mais de cem navios por Artigas, &c.
Mas disse elle, a questão muda agora de face, naõ se
tracta de conquista; saõ os habitantes da provincia de
Monte-Vedio, que vem de sua vontade adherir ao nosso
pacto social. Mas pergunto eu, saõ legítimos representantes deste povo, aquelles, que declararam a sua adhesaõ ao nosso systema, e a sua encorporaçaõ ao Reyno
Unido? Duvido. <j Este acto foi voluntário? Duvido
ainda; porque o nosso exercito occupava Monte-Vedio.
Concedemos porém de barato, que foi legitima esta transacçaõ i convem-nos por ventura as condiçoens, com que
se estipulou ? Naõ ; porque por ellas temos tudo a per-
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ler, e nada a ganhar. Voto por tanto a favor do parecer
da Commissaõ,
O mesmo seguio o Sr. Moura, a quem respondeo o
Sr. Andrada largamente; mas ficou addiada a discussão.
359.a Sessaõ.

1 de Maio.

Segundo a ordem do dia se discutio o artigo 43 da
Constituição, relativo ás eleiçoens de Deputados nas
Cortes. Leo-se depois um parecer sobre a reforma da
Patriarchal.

360.» Sessaõ.

2 de Maio.

Confinou, segundo a ordem do dia, a discussão sobre
a retirada das tropas de Monte Vedio: fallou primeiro
o Sr. Borges Carneiro, sustentando a opinião que seguira
na sessaõ passada a este respeito; alegando que consultara vários militares, que tinham viajado o Brazil, os
quaes todos concordaram, em que seria mui desvantajoso ao Brazil o abandonar aquelle posto: alegou mais a
promessa, que S. M. fez aquelles habitantes em 1817,
promessa, que foi confirmada em 1820. Depois de expor outros argumentos, respondeo á objecçaõ dos adversários, sobre as despezas, que aquella guarniçaõ occasionava, e disse que isso provinha das más medidas, que
tomou uma Corte conrompida; porque uma divisão, que
ao principio tinha 4.000 homens, hoje reduzida a metade,
naõ precisava ter por commandante um Tenente General, que alem de seus soldos e a titulo de gratificaçoens
percebe cada anno 19.000 pezos duros; e além deste commandante dous Brigadeiros, Ajudante General, Secretatario, Ajudantes d'ordens, e uma infinidade de diffe-
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rentes officiaes tanto civis como militares, que formam
mais numeroso estado maior do que tinha Beresford
na Península, Explicou depois o modo porque aquella
tropa pode ser substituída
por outra do Brazil, e
com muita economia, sendo para isso sobejos os rendimentos da Província, pois em 1819 somente a Alfândega
rendeo sette centos e tantos mil pezos duros, continuando a mais nos seguintes annos.
O Sr. Sarmento disse, que o illustre preopinante tinha
encarado a questão só pela parte da conveniência, e naõ
pela de justiça ; fez a enumeração dos tractados, a este respeito, desde 1688 até 1778 em que aquella provincia se
cedeo á Hespanha.
O Sr. Miranda sustentou o parecer da Commissaõ dizendo, que só éra próprio de tyrannos evadir o território alheio, com o pretexto de occupar um ponto militar, para ter seguras suas fronteiras; e que as tropas
naõ eram sufficientes para a defeza daquella fronteira do
Brazil.
O Sr. Borges de Barros, e depois o Sr. Bastos faltaram
com grande extensão, combatendo o parecer da Commissaõ. O Sr. Trigoso, discorrendo pelos tractados,
concluio, que ás Cortes naõ pertencia adiantar o seu
juizo sobre esta matéria. O Sr. toruou a defender com.
toda força o parecer da Commissaõ : o mesmo fez o Sr.
Soares Franco; e depois o Sr. Castello Branco fez
um lon^o discurso em abono da opinião da Commissaõ.
Depois de faltarem vários outros Snrs. Deputados se
resolveo por 84 votos contra 28, que se naõ approvava o
parecer da Commissaõ como se achava; e se ordenou
que o Sm. Borges Carneiro puzessepor escripto asua indicação, paia entrar em discussão.
A Conitnissaõ de Policia das Cortes leo um relatório,
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em que diz, que dous membros das Cortes tiveram
uma altercaçaõ ao sair da salla, e que um delles (Cypriano José Barata e Almeida) empurrara outro (Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França) e o deitara pelas escadas abaixo, pelo que ficou ferido no rosto, e pizado
cm parte do corpo. Mandou-se á Commissaõ do Regimento interno das Cortes, para dar o seu parecer.

361." Sessaõ. 3 de Maio.
Segundo a ordem do dia se discutio o artigo 34 da
Constituição sobre o modo das eleiçoens para Deputados
das Cortes; e depois o artigo 35.
362 a Sessaõ.

4 de Maio.

A Commissaõ de Constituição deo seu parecer, sobre
a disputa entre o Conselho de Estado, e o Secretario de
Estado na Repartição de Guerra: depois de recapitular
os factos conclue assim: Parece á Commissaõ, que fallando no rigor do direito, naõ havia necessidade de sugeitar este negocio ao conhecimento do Congresso. Nos
casos em que El Rey deve ouvir o Conselho de Estado,
o voto deste he puramente consultivo, isto he, tem a
natureza de conselho, que fica livre a S. M. seguir ou
naõ seguir; e em ambos os casos a responsabilidade da
nomeação naõ está no Conselho mas sim no Ministro;
por tanto naõ podia o Conselho ser obrigado a expor os
fundamentos ou provas da convicção intima em que estava, de que o Governador proposto naõ éra próprio
para desempenhar aquelle Governo nas actuaes circumrAiMir n r n n v i r .
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çaÕ nem admiraria que o Governo fundado cm outro
gênero de argumentos mais positivos, naõ seguisse o
parecer do Conselho de Estado, deferindo a proposta do
da Guerra. Porém a Commissaõ annuindo aos desejos,
que o Governo manifestou ao Congresso, deve declarar o
que nesta matéria tem por mais conveniente: naõ pôde
ella deixar de notar, que a ingerência do Ministro da
Guerra, neste negocio, parece um pouco excessiva, e
talvez repugnante ao espirito do Decreto, que deo reo-imento ao Conselho d'Estado; porque, formando este
um Corpo junetamente com El Rey, naõ pôde ter outras
relaçoens com os Secretários de Estado, nos negócios em
que elle simplesmente dá Conselho, antes que naõ sejam a de os chamar para lhes darem as informaçoens, de
que precisar; a gravidade e segredo na matéria pôde
muitas vezes exigir, que os Conselheiros só devam dar
a sua opinião à Pessoa d'El Rey, recatando-a naõ só da
publicidade de urna Secretaria de Estado, mas até do
conhecimento dos Ministros: sendo outro sim manifesto, que nunca o Conselho se deve negar a descobrir
presencialmente a S. M. quaesquer razoens, que tenha,
era apoio do seu voto, ou na sessaõ, em que El Rey estiver presente, ou fora delia, quando assim parecer conveniente a El Rey.
Sobre outra pergunta do Secretario da Guerra, a respeito das attribuiçoens dos Governadores das Armas na
Ásia, a mesma Commissaõ informou, que, como as Junctas de Governo ali estabelecidas eram compostas de Desembargadores, e officiaes militares, assumindo a si todo o
Governo, assim deviam continuar, até que os representantes daquellas províncias propuzessem em Cortes outra
cousa. Approvado.
A ordem do dia versou cobre a reforma dos foraes.
A Commissaõ do Regimento interior das Cortes pio
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em que diz, que dous membros das Cortes tiveram
uma altercaçaõ ao sair da salla, e que um delles (Cypriano José Barata e Almeida) empurrara outro (Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França) e o deitara pelas escadas abaixo, pelo que ficou ferido no rosto, e pizado
cm parte do corpo. Mandou-se á Commissaõ do Regimento interno das Cortes, para dar o seu parecer.

361." Sessaõ. 3 de Maio.
Segundo a ordem do dia se discutio o artigo 34 da
Constituição sobre o modo das eleiçoens para Deputados
das Cortes; e depois o artigo 35.
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4 de Maio.

A Commissaõ de Constituição deo seu parecer, sobre
a disputa entre o Conselho de Estado, e o Secretario de
Estado na Repartição de Guerra: depois de recapitular
os factos conclue assim : Parece á Commissaõ, que fallando no rigor do direito, naõ havia necessidade de sugeitar este negocio ao conhecimento do Congresso. Nos
casos em que El Rey deve ouvir o Conselho de Estado,
o voto deste he puramente consultivo, isto he, tem a
natureza de conselho, que fica livre a S. M. seguir ou
naõ seguir; e em ambos os casos a responsabilidade da
nomeação naõ está no Conselho mas sim no Ministro;
por tanto naõ podia o Conselho ser obrigado a expor os
fundamentos ou provas da convicção intima em que estava, de que o Governador proposto naõ éra próprio
para desempenhar aquelle Governo nas actuaes circumíiancias; porque nem sempre he fácil provar a convic-
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gocio se concluir, posto que naõ pretendia sustentar, qnr
esta Legislatura fosse mui c o m p r i d a ; porque defenderá
ce... todas as suas forças, que ella naõ deve passar além
do mez de Septembro. Disse estar capacitado ser a economia a haze das finanças e nisso convinha com o Sr. B.
Carneiro com tanto porém que elle apt. sentasse uma relação de toda a receita e despeza, e iv.o infallivelmente
a manhaã, para se ver se as e c o n o m i a s , que elle (Carneiro) apresentava, bastavam para s u p p r i r o déficit, para
que o publico naõ se capacite que he illudido, e que
diga que houve no Congresso um D e p u t a d o , que defendeo, que os rendimentos da naçaõ chegavam para as suas
despezas, e que a Assemblea Constituinte tractava de
contrahir um e m p r é s t i m o . Defendeo, que éra necessário naõ augmentar os descontentes, e que as reformas
projectadas iam fazer infelizes, e arrastar ao seio da indigencia immensas famílias, que até agora tem vivido na
abundância e satisfeitas ; e concluio com outras observaçoens para o mesmo fim.
O Sr. B. Carneiro respondeo com alguma vehemencia ao illustre D e p u t a d o , que o p r e c e d ê i a , e que tractara de o fazer o d i o s o ; asseverou, q u e nem hoje nem
nunca foi de parecer, que se reduzissem famílias á indigencia; mas que se naõ offende a j u s t i ç a tirar ao Azurara
parte dos exorbitantes ordenados que tem ; porque ainda
lhe ficam dous grandes officios na alfândega, commendas
rendosas, &c.
O Sr. Moura quiz replicar mas naõ se lhe permittio,
fallando logo o Sr. Xavier Monteiro, e depois o Sr. Andrada, que apoiou o e m p r é s t i m o ; e dahi no mesmo sentido o Sr. Castello Branco e outros.
O Sr. Fernandez T h o m a s apoiou o empréstimo como
necessário, e que se estabelecessem para elle hypothecas
eufficientes; que naõ havia dinheiro, e que regenera-
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çaò com fome nem sabe o que be, nem julga possivel
que se consolide; que os empregados públicos devem
ser pagos, e para isto saõ necessárias reformas. Saõ passados quasi dous annos. que principiamos a nossa regeneração, e ainda se naõ fez cousa alguma em reformas:
ainda nem um só Ministro na rua repartição a emprehendeo ao menos; augtnentos de ordenados para os empregados das suas repartiçoens vemos nós,que elles propõem todos os dias a este Congresso ; porém planos de
economia nenhum ainda aqui appareceo ; pois governar
k antiga muita gente ha que governe ; lance-se a vista
por todas essas repartiçoens: naquella aonde se fazem
as fardas, os çapatos, as camizas, &c. continuam a exisexistir os mesmos abusos, tudo se faz mal feito, como
d'antes se fazia, tudo pelos mesmos preços, existe tudo
no mesmo desleixamento, e finalmente as mesmas ladroeiras : ,; he por ventura o Congresso, que ha de remediar estes males ? Naõ por certo. Na Marinha aonde
todos me affirmani, que ha um hábil Ministro, o que eu
naõ duvido, conserva-se tudo como ha dous annos se
conservava: naõ sei que haja melhoramento, e creio que
nas alfândegas vam as cousas da mesma sorte, se he que
naõ vam peiores: lie pois evidente, que saõ necessárias
as reformas, e desenganemo-nos sem ellas nada se faz; se
adcspeza naõ diminuir, e a receita naõ augmentar, para
o anno teremos necessidade de outro empréstimo; pelo
qual ja mais votarei, e sempre acontecerá o mesmo;
tractemos pois de economizar. Talvez me chamem declamador por assim ter fallado, mas cbamem-me o que
quizerem.
Poz entaõ o Presidente a votos as seguintes questoens.
I.a A separação das dividas deve ser feita, cm 24 de
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Agosto de 1820, ou ha de marcar-se outra epocha? Deve
principiar em 24 de Agosto.
2. a Tem lugar a preferencia da presente? Naõ se tome
por agora isso em consideração.
3.a O modo de conhecer a divida será o que apontou a
Commissaõ, ou deve isso encarregar-se ao Governo ? 0
Governo que o faça com a maior brevidade, do modo
que o julgar mais conveniente e breve.
4.a Deve entender-se o calculo, de que falta a Commissaõ, até o fim de Julho. Sim.
5-a Deve haver um empréstimo? Resolveo-se que sim,
e que a Commissaõ de Fazenda apresente o plano.

365.a Sessaõ.

8 de Maio.

A discussão segundo a ordem do dia versou sobre o
artigo 38 da Constituição relativo às eleiçoens.

366. a Sessaõ.

8 de Maio.

Apresentou-se um parecer da Commissaõ de Fazendaf
sobre as mercês feitas por El Rey que saõ exquisiveis.
Causou isto vivo debate; e se approvou a primeira regra proposta pela Commissaõ, que só fossem exquisiveis as mercês anteriores ao dia 24 de Agosto; regeitando-se alias o modo porque a regra éra concebida.
Leram-se officios de S. A. R. o Principe Regente do
Brazil em datas de 9 e 23 de Janeiro, em que particip
a S. M. os recentes suecessos naquella cidade, que deram motivo a continuar a sua residência no Brazil.
No de 23, diz S. A. R. que o Tenente General graduado Jorge de Aviles falsamente espalhava por entre a
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tropa, que tinha sido demittido do posto de General
da província, o que deo causa a grandes descontinanças
na mesma tropa, e a obrigálla a perpetrar muitos excessos; queá noite fora para o theatro, e que se admirou de
naõ ver ali o referido Tenente General, sendo de costume assistir todas as noites aos espcctaculos, e que entaõ lhe constou, que os soldados da Divisão andavam
pelas ruas quebrando os vidros de todas as janellae,
apagando as luminárias, e usando das seguintes expressoens, " esta canalha leva-se a páo-" Que perguntara
ao General Garrete o motivo daquellas desordens, e que
elle lhe promettera que dentro em meia hora tudo seria
socegado; porém que r.aõ aconteceo assim, e que o naõ
tornou a ver; que se persuade, que nestas manobras
todas haviam fins incógnitos, que naõ suppoem quaes
saõ; mas que de certo naõ saõ bons; que a tropa da
terra começou a desconfiar de todos estes procedimentos,
e que lOgo passou a reunir-se no campo de Sancta Anna,
aonde se postou ; que entaõ mandara Ajudantes de ordens â uma e a outra, e que se concordou em que a Divisão auxiliadora passasse para a Praia Grande: que em
conseqüência disto ficaram na cidade alguns soldados,
que observando tudo isto lhe pediram suas baixas, e que
para bem do socego publico lhas mandou dar, e passou
ordens ao Commandante da Divisão para as dará todas
que as pedissem, o que naõ cumpriram, remettendo-lhe
uma temerária representação, que pelo expediente da Secretaria dos Negócios da Guerra remette: que todos os
soldados se acham muito insubordinados, e que para
manter o socego e a uniaõ de ambos os hemispherios tem
trabalhado quanto possivel lhe tem sido; que se vio
obrigado a fazer uma proclamaçaõ, concebida em termos mui fortes, e que escrevera duas cartas Regias,
uma á Juncta do Governo de S. Pedro do Sul, e outra
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â de S. Paulo, cujas copias remette, e nas quaes expõem
o estado em que se acha a Província, e pedindo, que enviassem para ali bastantes tropas, e com urgência, para
manterem o socego e defenderem quaesquer intentos, que
a Divisão Auxiliadora tivesse premeditado: que esta
tem posto todas as suas esperanças na expedição, que
todos os dias ee espera de Portugal, e que se accaso
chega, e se effectua a reunião, que entaõ a desunião dos
dous Reynos he certa, e infallivel; porque tem observado, e está cabalmente persuadido, que aquelles povos
com força armada naõ se contem, e que somente os pôde conservar tranquillos e unidos a reciprocidade de Commercio, boas leys, &c. torna a protestar, que tem trabalhado, o mais que tem podido, para conservar a uniaõ,
e que o continuará a fazer com todas as suas forças: que
o Conde da Lousaã pedio a sua demissão de Ministro de
Estado, e que elle lha concedera, dando-a aos outros
dous, Vieira e Caula, por serem muito medrosos; que
nomeara outros, e expondo outras cousas conclue pedindo a seu Augusto Pay faça presente esta carta ao
Soberano Congresso.
O terceiro officio he datado de 29 de Janeiro; e participa a medida de fazer embarcar para Lisboa a Divisão
Auxiliadora ; e ter recebido uma representação da Provincia de S. Paulo. Em fim o 4.° officio he do principio
de Fevereiro e communica as ordens, que dera, para o
embarque da Divisão, e que se naõ obedecesse lhe negaria
os mantimentos, e que mandara postar tropas na retaguarda, para reforçar as ordens.
Sobre este objecto resolveo o Congresso, depois de varias observaçoens de alguns membros, que estas cartas
se publicassem, e puzessem á venda tia loge do Diário
das Cortes.
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10 de Maio.

Segundo a ordem do dia se tractou do artigo 38 da
Constituição relativo ás eleiçoens.
368.a Sessaõ

11 de Maio.

Approvou-se o parecer da Commissaõ do Regimento
Interior das Cortes, para se forçarem os Deputados a
assistir ás sessoens, quando naõ sejam impedidos por
moléstia, ou tenham licença.
Discutio-se depois alguma parte do projecto dos Foraes. Approvou-se com uma emenda o artigo 8o do projecto de decreto, sobre as relaçoeus commerciaes entre
o Brazil e Portugal.

369.» Sessaõ.

14 de Maio.

Approvou-se o artigo 10 do projecto de Ley sobre as
relaçoens commerciaes entre o Brazil, e Portugal; ficando para segunda leitura um addictamento do Sr.
Vanzeller a este respeito; sobre ns madeiras do Brazil.
O artigo foi remettido de novo á redacçaõ, para se accommodar a algumas indicaçoens, que se fizeram, sobre as
farinhas, trigo e azeite. Approvou-se também o artigo
11, com a declaração, suggerida pelo Sr. Andrade, de
que duraria somente até 1825, epocha em que termina o tractado de Commercio com a Inglaterra de
1810. Approvou-se mais o artigo 12. e o 13, com um
additamento. Approvaram-se depois os artigos 14, 15,
c 16; e ficou addiado o 17.
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17 de

Maio.

Discutio-se um a d d i t a m e n t o ao artigo 38 da Constituição, resolvendo-se, q u e sendo alguém eleito Deputado de
Cortes por mais de um lugar o seja por aquelle em que
tiver mais votos.
Approvou-se também o artigo 39
que o n u m e r o de D e p u t a d o s será regulado na razaõ de
um por cada 30-000 h a b i t a n t e s livres, de tal maneira porém, q u e o circulo eleitoral, q u e tiver de 75.000 habitantes até 105-000 dará três Deputados ; o circulo, que
tivar de 105.000 até 135.000 dará 4 Deputados ; o que
tiver de 135.000 habitantes até 165.000 dará 5 deputados,
o que tiver de 165.000 atê 195 dará 6 ; e assim por diante. E que por cada D e p u t a d o se nomeasse um substituto.
Leo-se o parecer da C o m m i s s s a õ d o Regimento Int e r i o r das Cortes â cerca do acontecimento que teve lugar, entre os Snrs. D e p u t a d o s , Pinto de França e Barata.
O parecer foi regeitado, e se decidio, que as
Cortes tomassem cohecimento deste facto, e que na próxima sessaõ se discutisse, o que se devia fazer.

3 7 1 . a Sessaõ.

17 de

Maio.

Segundo a ordem d o dia se discutio o artigo 40 da
Constituição, sobre eleiçoens dos D e p u t a d o s de Cortes,
e se approvou, que os D e p u t a d o s eleitos fossem obrigados a servir, salvo por escusa legitima concedida pelas
Cortes. A p p r o v â r a m - s e outras proposiçoens relativas
ao m e s m o assumpto.
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18 de Maio.

A ordem do dia versou sobre a Constituição, em vários artigos relativos ao modo das eleiçoens.
373. a Sessaõ.

20 de Maio.

Foi o mesmo o objecto da ordem do dia.
374 a Sessaõ.

21 de Maio.

Discutio-se uma indicação, apresentada na sessaõ antecedente, pelo Sr. Lino Coutinho, e assignada por
todos todos os Snrs. Deputados da Bahia ; para que se
suspendesse o fretamento dos navios, que devem conduzir 600 homens paia a Bahia, atê nova deliberação do
Soberano Congresso. O Sr. Lino Couttinho expôz energicamente que naõ deviam iras tropas; porque naõ éra
pelo meio da força, que se podia manter a uniaõ dos
dous Reynos. Oppoz-se-lhe o Sr. Moura, que naõ obstante arguir fortemente contra o Brazil, foi repeditamente applaudido e apoiado, fallou no mesmo sentido o
Sr. Castello Branco. Depois de renhido debate ficou
adiada a discussão.

375. a Sessaõ.

22 de Maio.

Apresentou-se uma congratulação do General Zuzarte
agora chegado do Rio-de-Janeiro. Duvidaram alguns dos
Snrs. Deputados, que se declarasse na Acta ser esta congratulação recebida com agrado ; porque naõ constava
ainda de seu bom comportamento, visto a queixa que
delle fizera o Principe Regente. Mas pela declaração
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de agrado deliberaram os Srs. Moura, Castello Branco,
Miranda ; mas a pezar disso foi resolvido 69 votos contra
61, que se naõ mencionasse naacta,que a tal congratulação fora recebida com agrado ; e duvidando-se do como
se entendia este voto, foi declarado, que se entendia por
agora somente.
A discussão, segundo a ordem do dia, versou sobre a
indicação do Sr. Lino Couttinho, adiada da sessaõ
precendente, para que se naõ mandem tropas para a
Bahia. Deliberou primeiro o Sr. Borges Carneiro, que
tam longe estava de querer, que se suspendesse a expedição para a Bahia, que desejava, que em vez de
600 homens se mandassem 2.600. O mesmo seguio o Sr.
Soares de Azevedo; e logo mui fortemente o Sr. Pereira
do Carmo
Sendo impossível transcrever as longas e importantes
fallas de todos os Snrs. Deputados resumiremos, como exemplo, a do Snr. Pessanha.
Disse o illustre Deputado, que segundo o fallar de
alguns Snrs. Deputados pareceria; que uniaõ política
e independência do Brazil eram synonimos ; que quando
se soube da revolta de Goianna, isto he que uns poucos de facciosos daquella villa levaram o ferro e fogo
contra seus irmaõs do Recife, um illustre Deputado disse,
que respondia pela sua cabeça, que a tranquillidade e
a ordem se restabeleceria em Pernambuco, logo que dali
saísse Luiz do Rego, e o batalhão do Algarve; ume
outro saíram de Pernambuco; mas que seria da cabeça
do illustre Deputado, se se lhe tomasse conta da sua
palavra ? O Governo de Pernambuco ousa embarcar as
tropas, que tinham sido mandadas para aquella província, por authoridade mesmo das Cortes ; os Europeos saõ
horrivelmente perseguidos, muitos saõ assassinados, outros
fogem, perdendo suas propriedades, parece que se
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375. a Sessaõ.

22 de Maio.

Apresentou-se uma congratulação do General Zuzarte
agora chegado do Rio-de-Janeiro. Duvidaram alguns dos
Snrs. Deputados, que se declarasse na Acta 6er esta congratulação recebida com agrado ; porque naõ constava
ainda de seu bom comportamento, visto a queixa que
delle fizera o Principe Regente. Mas pela declaração
Voi.. XXVUl. Nu. 169.
4s
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plantar e radicar o systema Constitucional, de que he o
primeiro defensor, e vér e colher os seus fructos; elle
ja mais seria da opinião, que o successor do throno
Portuguez resida fora de Lisboa, que por similhante
preço, attreve-se a dizer á face de toda a Naçaõ e do
Mundo todo, que naõ quer a uniaõ dos dous Reynos:
que a sede da Monarchia Portugueza he Lisboa, e
que foi aqui que Ulisses seu fundador a estabeleceo,
que ha de sempre aqui continuar a residir. Appoiado
Appoiado. Continuou depois a refutar os argumentos
contrários.
Demorando-se muito a discussão, propoz o Sr. B.
Carneiro, que se declarasse a sessaõ permanente até se
decidir a questão; o que se approvou, e foi regeitada
em fim a indicação, por 80 votos contra 43.
376. a Sessaõ-

23 de Maio.

Segundo a ordem do dia se discutiram vários artigos
da Constituição, sobre a eleição dos Deputados de
Cortes.
O Sr. Soares de Azevedo lêo uma indicação do Sr. Trigoso, para que se perguntasse ao Governo, qual dos Ministros tinha tomado sobre si a responsabilidade da decretada expedição para a Bahia, e se sobre ella tinha
sido ouvido o Conselho de Estado. Ficou para segunda
leitura.
O Sr. Bastos fez uma indicação assignada por vanos
outros dos Snrs. Deputados, expondo que o principal
fim das Cortes éra fazer uma Constituição, e que ha 16
mezes, que os Deputados se acham reunidos ainda naõ
está concluída, e propunham nesta indicação, 1.* que
até que ella se termine se empreguem nisso as Cortes todos os dias excepto âs Quintas feiras: 2.° Que se no-
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meie uma Commissaõ de Deputados do Brazil, queappresentem asaddiçoens, que julgarem neceesarias, no que
respeita ao Brazil.
O Sr. Bastos, depois de uma elaborada introducçaõ em
que mostrou o perigo de degenerarem as Cortes em uma
Aristocracia, propoz l . o Q u e o s Deputados, logo que forem eleitos, ficarão em contacto com a câmara da cabeça do circulo, consultando-a nos negócios, que particularmente disserem respeito aos povos do mesmo circulo,
recebendo as instrucçoens geraes e particulares, que ella
lhes transmittir. A câmara da cabeça do circulo estará
em contacto com as demais a esse fim. 2 o . Que logo que
mais de metade das Câmaras de um circulo concordarem, em que todos ou parte dos Deputados por elle eleito abusaõ da confiança dos povos, a câmara principal
seja obrigada a proceder a nova eleição de Deputados,
para substituir os exclusos.
O Sr. Moura opiniou que se regeitasse a indicação in
limine; mas ficou com outras para segunda leitura.

377. a Sessaõ 24 de Maio.
Segundo a ordem do dia se discutiram alguns additamentos ao artigo 21 da Constituição; e depois o 23 e
outros. Examinou-se a indicação, que apresentou hontem o Sr. Bastos, para se adiantara constituição; a primeira parte foi deixada ao arbítrio do presidente: a segunda
parte, que requer a nomeação de uma comtnisaõ de Deputados do Brazil para proporem as emendas â Constituição respectivas ao Brazil, foi approvada.
Leo-se redigido o projecto de Decreto, que regula a
maneira de se expedirem os detacamentos, para as possesssoens Portueuezas na África.
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378. a Sessaõ.

25 de Maio.

Adiou-se a discussão da indicação para se nomeara
Commissaõ de Deputados do Brazil, que proponha os
adictamen tos á Constituição, necessários ao Brazil.
Examinou-se um projecto de DecTeto, para a organização da Secretaria das Cortes. Foi eleito para presidente o Sr. Bispo de Beja.
379. a Sessaõ.

28 de Maio.

Lêram-se dous officios do Ministro da Guerra no Riode-Janeiro. No Io. refere as circumstancias, ja sabidas do embarque da Divisão Auxiliadora. No 2.° diz,
que estando o povo daquella provincia na firme resolução de naõ deixar desembarcar a tropa de Portugal;
primeira por naõ ser necessária ; segundo porque a
Fazenda publica naõ pôde com a despeza; e terceiro
pelo receio de que se renovem as perturbaçoens publicas^
resolvera S. A. R. fazer expedir uma portaria á Juncta
de Governo de Pernambuco, para no caso de ali aportar
a dieta tropa lhe intimasse, que dali mesmo devia regressar para Portugal.
Leo-se também uma representação da Câmara do Riode-Janeiro, em que pede a conservação do Principe
Real naquella cidade. Depois se lêo um officio de Pernambuco, em que diz, que por elle o Soberano Congresso
conhecerá a franqueza, com que levon â presença de
S. A. R. o Sereníssimo Senhor D. Pedro os seus sentimentos, sobre o requirimento dos povos do Rio de Janeiro,
no qual pedem a sua residência naquelle Reyno; que
posto se persuada, de que foi generosa a sua resolução,
e q u e ella contribue para estreitar maise mais os laços
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de uniaõ entre os dous Reynos, com tudo respondera mui
francamente sobre o seu conteúdo, assim como expuzéra
a sua opinião, respectivamente aos decretos das Cortes
do 1 e 29 de Septembro, e de 11 de Janeiro do corrente.
Expõem, que, se a opinião daquelle Governo â cerca das
disposiçoens do referido decreto, e sua desconfiança da
remessa de tropas naõ tiveram solido fundamento; nada
disto alterará o seu dever e o seu juramento; que embora a intriga, ciosa da felicidade, a que aspiram os
povos da sua provincia, tinha procurado denegrir os seus
sentimentos, prudência, fidelidade ao seu juramento,
amor â liberdade constitucional, e a uma indelével uniaõ
com seus irmaõs de Portugal; conclue offérecendo á
consideração do Congresso a copia de um officio de 26
do corrente, que remetteo a S. A. R. o Principe Regente
do Brazil, em resposta da portaria, e decreto, que lhe dirigio, oppondo-se ao seu cumprimento, por julgar que
encontrava as attribuiçoens do Augusto Congresso Soberano, promovia o despotimo ministerial, e abberrava dos
princípios, em que deve consolidar-se o systema constitucional.
0 Documento N.° 2 he a resposta a S. A. R. em que se
nega á execução de seu Decreto; e dá estas razoens:
.1" porque achando-se aquella portaria firmada por pessoa, de cuja authoridade naõ estava prevenido, poderia
a sua execução compromettèllo com S. A. R. e comprometter a paz e tranquillidade de que goza a província,
pelo que tocava a sustar-se a marcha da expedição: 2.°
que a pezar de achar digna de muito louvor a lembrança
dos habitantes das provincias do Sul, em requererem a
residência de S. A. R. no Brazil, e de julgar merecedor
d e grandes agradecimentos o haver S. A. R. condescendido; iul?a naõdpver aventurar um só passo, em tam im-
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e tanto mais quanto lhe naõ podem ser estranhos os motivos ponderosos, que obrigaram S. A. R. a tal procedimento, isto he, a decretar a sua residência naquelle Reyno; que debaixo destas vistas roga a S. A. R. haja de
naõ estranhai, qualquer demora na execução do sobredicLO decreto, e tanto mais quanto ao primeiro golpe de vista lhe parece, que elle se encontra com as attribuiçoens
das Cortes de Portugal, d*EI Rey, e com o juramento de
obediência, que lhe tem prestado á face de todo o universo : e que tende a estabelecer a arbitrariedade do Ministério no Brazil, e pela influencia, que necessariamente lhe
deve resultar da sua assistência e voto em um Conselho
de Procuradores das provincias, privados por esse mesmo
facto da liderdade de votar; que attendendo ás razoens
ponderadas no referido Decreto, ein que os mencionados
procuradores saõ dependentes da vontade dos Ministros,
parece-lhe, que tal convocação he illusoria, e que tem
só por fim hallucinar cidadãos experimentados nas traças
do despotismo, e por extremo ciosos da liberdade, que
lhes affiança a sagrada causa da Constituição ; continua
expondo outras razoens, manifestando a S. A. R. que similhante medida só pode ser aconselhada por Ministros,
que tentem desharmonizar os membros da grande família
Portugueza, e restabelecer o antigo despotismo ministeterial ; que deve S. A. R. desconfiar do exemplo faustoso
e inútil dos espíritos públicos, que o cercam, e que só
pretendem perpetuar-se na ociosidade.
Leo-se depois um officio, incluindo 3 cartas do Principe Real a seu Augusto Pay, para serem presentes ao
Soberano Congresso, e tornarem-lhe a ser restituidas: na
l.% datada de 12 de Fevereiro, diz, que estando cançado
de aturar os desaforos da Divisão Auxiliadora, mandou
por um official de Marinha communicar, que se embarcassem no dia 10 ao nascer do sol, e que no caso de nao

'Miscclianea.

687

obedecer a contemplaria como inimiga, e a privaria de todos os soecorros : que entaõ os chefes lhe foram representar algumas razoens, para sustar o embarque, ás quaes lhe
respondera, que ja o tinha ordenado, e que lhe obedecessem, quando naõ lhe faria fogo; que, mais compellida
pelo medo do que pela honra, embarcaram como mansos
cordeiros, e se fizeram ú vela, mandando-os acompanhar
por «luas corvelas, até a altura do Cabo de S. Agostinho.
Na 2.a que he de 15 do mesmo, participa, que o Governo
de S. Paulo lhe remelteo uma falia, cuja copia r<-incite,
em que lhe pede a sua residência naquella cidade, á qual
havia condescendido, pelo julgar assim a bem da Monarchia. Pede que esta carta seja apresentada ao Soberano
Congresso, para que este conheça, que a elle se deve a
salvação da Naçaõ, que o mesmo Congresso pretendia arrojar nos maiores precipícios, e continua dizendo, que
tudose deve aos Paulistas, Fulminenses e Mineiros, e conclue asseverando, que ninguém he maisconstitucional do
que elle ; porém que naõ he louco. Na 3». dá conta de
que procedeo á organização de um Conselho d'Estado,
composto de membros de todas as provincias do Brazil,
que ja mandou convocar, e remette a copia do dpereto, e
mais instrucçoens a elle aimexas.
Resolveo-se, que passassem estes officios por copia á
Commissaõ dos negócios do Brazil.
A ordem do dia versou sobre a Constituição, nos artigos relativos ás qualidades dos cidadãos Portuguezes.
O Sr. B. Carneiro fez uma indicação, para se alterarem
as condiçoens do contracto do tabaco, na próxima arremataçaõ, que se vai a fazer.
VOL. XXVIII. N.° \69.

* *
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380.* Sessaõ.

29 de Maio.

Noticiou-se a chegada da expedição,que naõ fora recebida no Rio-de-Janeiro, e seu com mandante Kraucisco
Maximiliano de Souza, cujos officios, relatando os acontecimentos a este respeito se leram.
Recebêram-se mais outros officios de S, A. R, o Príncipe Regente do Brazil a El Rey, datados de 14 e 19 de
Março. Expõem que desde a partida da Divisão Auxiliadora tudo se achava em socego, mas os povos com grande rancor ás Cortes, que só tendiam a abrazar este Reyno,
e fazer do Brazil uma provincia, que os povos saõ ali
constitucionaes, e que a raiva, que nutrem, be só aos vis
facciosos das Cortes; expõem mais, que a província de
Monle-Video se unio ao Brazil, que recebera aquella noticia pelo Doutor Lucas Jozé Offis, que fora nomeado
Deputado ás Cortes por aquella provincia, com ordem porém de se apresentar no Rio-de-Janeiro, e de ali ficar se
assim se lhe determinasse, e o mandou ficar, por entender, que assim convir.ha á utilidade do Reyno do Brazil.
Na carta de 19 dá conta de terem ficado ali, por que assim
o quizeram, vários soldados da expedição; e pede que
esta carta seja apresentada ásCortes, paraque ellas saibam
que no Brazil ha gente que entende que cousa he Constituição.
O Sr. Guerreiro disse, que lhe fervia o sangue com estas cartas, e o mesmo suceedia a muitos membros, vendo
a conducta do Governo do Rio-de-Janeiro (do Principe,
do Principe, gritaram muitos) e para que esta effervescencia os naõ precipitasse, propunha que se remettessem todos os papeis a uma Commissaõ, que os examinasse com
urgência, e fizesse um relatotio com madureza, sobre os
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negócios do Rio-de-Janeiro, c propuzessea resolução, que
se devia tomar.
Os Snrs Moura, Freire, F. Borges, Soares, Castello Branco apoiaram isto, e assim se decidio.
O Snr. B. Carneiro apoiou o Sr. Fernando Thomaz,
que propuzéra se imprimissem as cartas do Principe,
disse, que assim se devia fazer, até mesmo para que toda
a Europa conhecesse o que se poderia esperar e soffrer
de um tal rapazinho, se naõ tivéssemos Portuguezes um
Governo Constitucional.
A ordem do dia versou sobre a constituição, e no artigo em que se declara quem he cidadão Portuguez, no
que houve mui grande debate.
Leram-entre outros officios da câmara da Bahia, em
que attribue as desordens, que ali houveram, ao Brigadeiro Madeira; pedem que se tire dali a tropa Europea,
eque se naõ mande outra.
381 a . Sessaõ. 30 de

Maio.

Leratn-se vários officios relativos ao Brazil mas de importância secundaria. Segundo a ordem do dia se tractaram alguns artigos da Constituição.
Nesta sessaõ se leram os officios de Governo da Bahia,
relativos à disputa do Brigadeiro Madeira com o outro,
Manuel Pedro.

382». Sessaõ.

31 de Maio.

O Sr. Rideiro de Andrade disse, que a Deputaçaõ de
S. Paulo acabava de receber um officio da Juncta Provisória daquella província, em que pede aos seus Deputa-
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dos, que representem ao Soberano Congresso, que revogue os seus decretos de S e p t e m b r o passado, que ordenam a remoção do Príncipe Real, a creaçaõ de Junctas
Provinciaes, e a e x t i n c ç a õ dos tribunaes do B r a z i l ; concluio o Snr. D e p u t a d o dizendo, que assim o fazia, a pezar de conhecer, que o orgaõ da J u n c t a naõ éra o mais
legal, mas por j u l g a r , que o que pede a Juncta Provisória
he a opinião geral de toda a sua provincia, e que seria o
único meio de s u p p r i m . r a fermentação que Ia lavrando
nas provincias do Sul do Brazil.
Resolveo-se q u e apresentasse esta indicação por escripto.
O Sr. Vilella disse, q u e elle propuzêra o adiamento
do projecto das relaçoens políticas d o Brazil, por julgar,
q u e naõ havia todos os conhecimentos necessários para
resolver tam i m p o r t a n t e s m a t é r i a s , q u e porém julga haverem sobejas razoens, agora, para se discutir a parte daquelle projecto, que tracta da revogação do decreto de
29 de Septembro, e das attribuiçoens das Junctas Governativas, e dos G o v e r n a d o r e s das armas das differentes
províncias do Brazil. Ordenou-se que trouxesse esta ind i c a ç ã o por escripto.
A ordem d o dia versou sobre a Constituição, quauto
aos direitos de c i d a d ã o e seu exercício.
O Sr A n d r a d e apresentou por escripto duas indicaçoens : 1«. para se fazer effectiva a responsabilidade do
Brigadeiro M a d e i r a , pelas desordens, q u e houveram na
Bahia. 2. a Para a revogação dos decretos, que mandava
retirar do Brazil o Principe Regente, abolir os tribunaes*
e c r e a r as Juntas Provinciaes. F o r a m ás Commissoens
de Constituição e do Brazil.
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I de
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Junho.

A ordem do dia versou sobre o Decreto das Secretarias de Estado. Depois o outro da formação da Secretaria das Cortes; dahi o da reforma dos foraes.
384. a Sessaõ.

3 de Junho.

A ordem do dia foi a constituição. Depois entrou a
discussão sobre o projecto de reforma dos foraes. Dahi
ouviram-se vários pareceres de Commissoens.
385 a . Sessaõ. 4 de Junho.
Segundo ordem do dia se examinou o relatório da Commissaõ d' Ultramar, á cerca da Provincia de Cabo Verde.
35(5.« Sessaõ.

5 de Junho.

A ordem do dia éra Constituição.
387. a Sessaõ 7 de Junho.
Tractou-se segundo a ordem do dia, de algumas addicçoens e artigos da Constituição. Approvou-se a redacçaõ
do decreto, que manda commuttar certos tributos no
Brazil.
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deste

mez.

REYNO U N I D O DE P O R T U G A L BRAZIL E ALGARVES.

Relaçoens

com as Potências

Estrangeiras.

No principio deste N, n copiamos a circular do Secretario d a tado dos Negócios Estrangeiios em Lisboa, dirigida aos Ministros Portuguezes nas ditTerenles Cortes da Europa a que alludiuios no Post scriptuni do N.ü passado, e em que se refere certa
disputa com o Enviado de Sardenha em Portugal. Estaaltercaçaõ, em si mesma insignificante, lie de sumina importância,
quando se consideram suas causas remotas, e suas conseqüências
futuras.
Naõ recebidos os Ministros Portuguezes em varias Cortes da
Europa, declarou-se também em Lisboa ao Enviado de Sardenha
o Conde Avogrado, que deixavam de oattender nesse character,
mas que lhe permittiam a residência como particular. Depois
pedindo elle um despacho na alfândega, de certas encomendas
que recebera de Hamburgo, concedto-se-lhe isto ; mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros Silvestre Pinheiro, transmittindoIhe a ordem, tractava-o por tu, e meramente pelo pome de Fulano Avogrado. O Conde resentio-se, como devia, deste insulto,
tornou-lhe a entregar a ordem de que se naõ quiz servir e com
uma nota, em que retorquia a petulância: com isto, foi o tal
Conde Avogrado mandado despejai Lisboa dentro em 24 horas.
Silvestre Pinheiro omittio o titulo de Conde, com que Avogrado
éra conhecido i óra que direito tem o Secretario dos Negócios
Estrangeiros de supprimii um titulo, e o tractamento conrespondente, a um homem que acabava ali de ser Ministro d'uma
Corte Estrangeira, e que he conhecido por esse titulo ? He um
desacordo, que naõ tem disculpa, umale%eza, que mostra vingança pueril, e uma desfeita, que vai muito além do reputado insulto da Corte de Sardenha, que se procurava rebater ; porque
odesagiavo se devia limitar a naõ reconhecer mais o Ministro de
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Sardenha, por que na Sardenha se naõ reconhecia o Ministro de
Portugal.
Quando o Diário do Governo em Lisboa blazonou da boa recepção, que os Ministros Diplomáticos Portuguezes, novamente
nomeados, tinham encoutiado nas Cortes Estrangeiras, apontamos nós os Governos, que os naõ tinham querido receber, e mostramos com isso, qual éra o systema de engano e illusaõ, que se
segue naquelle papel Ministerial, para lançar poeira nos olhos
dos Portuguezes : este systema de illusaõ será fatal a seus authores, dentro ern breve tempo ; mas o peior he, que a Naçaõ innocente sofTrerá também, como naõ merece, os males, que dahi
haõ de resultar.
Quando em outro tempo expuzemos, em suas verdadeiras cores, os males, que Portugal surTria, pelo máo arranjamento de
seus ministros diplomáticos nus Cortes estrangeiras, mal esperávamos, e até nem nos vinha á imaginação, que o Governo Constitucional, que substituo o passado, deitasse a barra ainda mais
longe em mal administraçuõ, nesta parte dos negócios públicos.
Logo que se estabeleceram em Lisboa os fundamentos do presente Governo, convinha participar aquella mudança ás demais
Cortes da Europa, de um modo solenine ; importava justificar
perante ella as causas da abolição do systema antigo: e era necessário averiguar os planos, e conciliar os desejos, em quanto
possivel fosse, das demais Potências ; porque os differentes Estados da Europa, naõ obram isoladamente, mas sim debaixo de
mutuas regras e reciprocas obrigaçoens, que resultam, ja de
tractados e convençoens, ja de custumes e usos, que constituem
o que se chama o Direito Publico Europeo.
O mesmo Governo Provisório estabelecido em Lisboa conheceo
Í8to, e em conseqüência mandou um indivíduo a Londres : < mas
como manejou este negocio ? Em vez de escolher unia personagem, que por sua condecoração na sociedade influísse respeito,
na Corte mais importante a Portugal; em vez de instruir seu
emissário a procurar relaçoens políticas na Inglaterra; em vez
de o acereditar para com o Governo, e procurar recommendallo
á protecçaõ de indivíduos, que tivessem meios de favorecer seus
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desígnios : mandou a isto um homem desconhecido, que foi logo
cercado de alguns poucos Portuguezes em Londres, que gyrando somente na ordinária esphera da vida, nem podiam prestarlhe algum auxilio, neminformallo das negociaçoens importantes
que entaô se passavam, a respeito de Po.tugal : foi elle morar
em um bairro, habitado só por negociantts, que naõ se interess a m , nem procuram iufoimar-se, o que na verdade lhes coHvém,
senaõ do que respeita a suas transacçoens mercantis; e em fim
viveo em Londres isolado, e retirou-se sem mais informaçoens do
que as que lhe poderiam ministrar as gazetas.
Chegou El Rey a Lisboa, e algum tempo depois o seu Ministro dos Negócios Estrangeiios tractou de modelar de novo o
Ccrpo Diplomático, e teve a habilidade de fazer tal nomeação,
que se nao vio escolhido para as Cortes Estrangeiras um só homem de representação em Portugal. Isto naõ podia dsixar de
fazer conceber as outras Naçoens a idea de que, ou o presente
systema de Portugal naô éra approvado pela parte mais respeitável da naçaõ, ou quem estava á testa do Governo naõ éra capaz de dirigir os negócios nacionaes ; porque naõ entendia a importância, que se devia dar a taes nomeaçoens.
Para Londres foi nomeado um iudividuo, que supposto naõ
tivesse a qualidade, necessária em tal Corte como a ck Londres,
q u e h e ter representação pessoal, suppunha-se com tudo de sufi c i e n t e s talentos, para desempenhar ui) a missaõ, em outra qualquer Corte, aonde o apparato da dignidade do homem naõ fosse
tam essencial; mas em fim, cora certa industria poderia adquirir amizades e relaçoens, que o introduzissem ao circulo, em
que lhe conviuha viver; e porém, a impressão que tinha cansado em toda a Europa o erro original da nomeação de insignificantes homens para a Diplomacia de Portugal, fez com que este
participasse do ferrete, que se apegou ao Corpo Diplomático em
geral, e ainda que foi recebido pela Corte Ingleza, nenhum caso
nunca fez este Governo de seus officios e representaçoens; edahi,
quando a penas ia conhecendo o terreno em que pizava, foi rendido por outro.
E s s e o u l m , Iniaiio Kiumeulo, muito inferier em talentos, a »«"
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predecessor, ainda de menor representação civil, totalmente desconhecido naõ só no mundo, mas aié mesmo em P o r t u g a l , deverá por isso ser ainda mais inulil á causa constitucional de seu
paiz ; e para mostrar-mos sua prudência, referiremos delle uma
anecdota.
Achava-se, ha alguns mezes, em casa do Ministro, que acabou,
o qual lhe perguntou, diante de bastantes pessoas, se éra n a t u ral do Brazil, ao que respondeo S a r m e n t o , que nascéia na Bahia
por acaso, desdenhando assim declarar, que éra filho do B r a z i l ;
porque seu pay éra E u r o p e u ; poiém intentando desdenhai no
Brazil, sem considerar o pezo das palavras do homem de c h a r a c ter publico, no momento em que os Brazilienses se mostram tam
descontentes com as medidas, que a respeito delles tem adoptado Portugal, a este momento, dizemos, taes expressoens de desdém a respeito do Brazil, naõ só mostram a pouca previdência do
que as profere, mas devem fazer conhecer ao Brazil, que P o r t u gal tem era Londres um agente diplomático, de quem o mesmo
Brazil só pode esperar desprezos e deserviços. Mas para o Brazil bom he que o Ministro assim se começasse a desmascarar,
para que lá se possam acautellar por esta parte.
Voltemos, porém, ao negocio com o enviado de Sardenha em
Lisboa. O comportamento deste indivíduo, e de sua Corte, p i o va bem o que se pensa na Europa a respeito do presente Governo de P o r t u g a l ; pois naô he de presumir que tam pequeno E s tado,como a Sardenha, e cuja influencia nos negócios P o r t u g u e zes se pode considerar nulla, assumisse o tom, que tem mestrado, a naõ ser influída pelos conselhos e pelo exemplo de maiores
potências da E u r o p a .
0 resultado, portanto, do desprezo, que tem altiahido a si
com taes erros, o Governo Constitucional Portuguez, he que os
Gabinetes, inimigos da mudança em Portugal, adquiríiam novog
meios de derribar o novo systema, vendo rontia elle a opinião
publica, e estando esses Gabinetes agora em descanço para cuidar
nisto, por terem socegado as tormentas políticas, que se levantavam por outras partes, Portugal, assim como a Hespanha, vai >
V O L . X X V I I I . N . " \6<J.
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ser o thtatro de infelizes choques, para o que a q ü d k Governo
está o mais mal preparado que he possivel.
Pela portaria, que publicamos a p. G18, se vé, que Portugal
até cortou as communicaçoens commerciaes com a Prússia,
Áustria, Sardenha e Nápoles, suspendendo as funcçoens de seus
cônsules naquelles paizes. Este tom decisivo, em um Governo
novo, pobre, endividado, e ameaçado, por sua culpa, coin a separação do Brazil, he uma medida de fanfarronnada, que só serve para mostrar a imprudência de tal Governo.
I Que quer dizei essa quebra de communicaçoens até commerciaes com tantas potências ? i Que Portugal está preparado, se
as cousas se puchaiem a uma extremidade, a declarar a guerra a
todas essas potências ? Ridiculo. Os Ministros Portuguezes
consultariam melhor a dignidade de sua Naçaõ, se, em vez de
se expor ao insulto de lhe naõ receberem seus Enviados, houvessem primeiro apalpado os sentimentos dos demais Governos, e
depois continuado as suas relaçoens, ou commerciaes ou políticas,
do modo mais decente que pudessem.
Mas o peior está ainda paia vir, e infelizmente naõ tardará
m u i t o : entaõ conhecerão os Portuguezes, que poderiam ter dado melhor destino a suas tropas, do que mandallas a fazer guerra
a seus concidadãos no Brazil, com o mero fim de manter a superioridade de Lisboa sobre a outra parte da Monarchia, superioridade, que só serve de lisongear uma vaidade pueril, apoiada em futeis argumentos do berço da Monarchia, como se Guimaraens ou Braga, por terem sido as primeiras capitães de Portugal, tivessem por isso direito de reclamar que para lá se mudasse a residência do Governo, que está em Lisboa.
Esses males iminentes, que prevemos, nos sensibilizam ; porque 1.", consideramos que produzirão, senaõ a ruina total, pelo menos uma funesta retardaçaõ do estabelicimento do systema
constitucional, em que jnlgamos consistir o maior bem de Port u g a l ; e 2 . ° teraõ uma influencia directa na paz e soceeo do
Brazil, o qual naõ tendo tempo de estabelecer o seu Governo,
antes que chegue o choque a Portugal, soffrerá com isto mais
do que muitos presumirão ; e bastava somente esta consideração
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para nos fazer l a m e n t a r amargamente as consequeucias dos erros do presente Governo de P o r t u g a l .
Se as pessoas, que estaõ á testa dos Negocioe em Portugal se
lembrassem do quanto lhes convinha terem no Brazil um seguro
azylo, para o caso da ultima extremidade, se reflectissem q u a n to a boa harmonia entre os dous paizes lhes daria meios de manejar com vantagem suas negociaçoens Diplomáticas na E u r o p a ,
naõ houveram seguido a marcha de irritar o Brazil com medidas
impoliticas, escriptos incendiarios e fallas destemperadas, que
tem ja reduzido a nullidade todas as vantagens, que Portugal
pudera tirar de suas connexoens com o B r a z i l ; nem lhes seria
preciso recorrei, como agora fazem, para accommodar o povo
com illusoens, a um chuveiro de escriptos, em que se pretende
mostrar, que a separação do Brazil he útil a Portugal, e á sua
consideração política no mundo.
A Hespanha he a única potência a quem convém esse modo de
pensar ; mas ainda no caso em que alguns P o r t u g u e z e s se q u i zessem entregar ao Governo H e s p a n h o l , como ultimo remédio,
isso os naõ livraria dos males, que os ameaçam ; j a porque u m a
grande parte da população resistiria a tal mudança como pudesse,
accendendo-se assim uma guerra civil, que acabaria de assolar
aquelle p a i z ; j a porque dahi mesmo tirarinm as demais potências novos motivos para se ingerirem nos negócios da H e s p a n h a ,
annde a inquietação do espirito publico, as discórdias e os p a r tidos intestinos promettem bem pouco de resistência a uma invasão estrangeira.
Queira D e u s , que o Brazil se aproveite dos momentos, que
ainda restam, para estabelecer algum Governo regular a t e m p o ,
que possa prestar seguro azylo aos Portuguezes, que ali se forem acolhei da tormenta : a todos elles desejamos esse azylo,
e ainda aquelles, que tanto tem trabalhado por dillacerar e d i v i dir o Brazil, e privallo de uni Governo geral, que pudesse produzir esses bens que desejamos.
Teremos, em futura occasiaõ, amplo lugar de c i l a r o que aqui
dizemos a nossos opponentes.
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Quando se discutia nas Cortes o que se devia fazer á cerca do
do officio recebido do Governador das Armas da Bahia, resolveose suspender a discussão, ingerindo-se nisso o Presidente, como
sendo a matéria além do que a ordem das sessoens permittia
t r a c t a r ; mas na verdade, como se colhe do que disseram muitos
Deputados, para que os Deputados do Brazil naõ tivessem occasiaõ de dizer mais do que disseram ; por que éra preciso sustentar o Brigadeiro Madeira, na Bahia, pelo mesmo motivo que
se apoiou e mandaram tropas ao Rego em Pernambuco, e se
mandariam ao Demo, se o Demo tivesse uma patente de Governador das Armas no Brazil, pelo Governo de Lisboa ; e ultimamente para que o Ministério ficasse com as maõs desligadas para
mandar tropas ao Brazil, sem o incommodo de ouvir o que os
Deputados do Brazil podei iam mais expor na matéria.
O Secretario das Cortes, o D e p u t a d o Freire, mostrou-se
neste caso mui zeloso dos poderes do Executivo, a quem disse
que pertencia, e naõ ás Cortes, o manter a segurança (alias sugeiçaõ) do B r a z i l . Mas se o Governo nomeou um Governador
das Armas para a Bahia, o qual Governador esse Governo teve
informaçoens de ser do partido anticonslitucional, e por outras
causas impróprio do lugar, seguramente ás Cortes pertencia examinar efses factos. < Naõ teia o Sr. Freire volado em outras
occasioens, para que as Cortes se intrometiam no que pertence
ao Executivo? Sem duvida ; mas dirão que este caso he difTerente dos outros. Assim h e : porque se tractava agora do Brazil !
Nessa mesma sessaõ se discutio outro ponto de summa importância ao Brazil, e foi o parecer da Commissaõ, sobre o negocio
de Monte-Vedio; e verá o Leitor no extiaclo, que damos dos
debates, que a Commissaõ recommendou, que se .eiiiasse.n as
tropas, e se abandonasse Monte-Vedio, sendo is.o fortemente
apo.ado pelos mais decididos inimigos da prosperidade do Bra-
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zil, como o Leitor facilmente conhecerá pelos nomes das pessoas
(pie tomaram parte no debate, e pelos a r g u m e n t o s , que u s a r a m .
Que este plano de evacuar Monte-Vedio he u m a medida dos
inimigos do Brazil, para o deixarem aberto e vulnerável por
aquella parte, prova-se bem de que a Commissaõ, recomniendandu a evacuação, naõ diz uma só palavra a respeito dos limites
para dentro dos quaes as tropas se deviam retirar n o Brazil ; e
os oradores, que defenderam o parecer da Commissaõ, só u r giam os direitos de H e s p a n h a , e se esses se regulam pelas p r e tençoens da Corte de Madrid, metade, ou duas terças partes da
Província do Rio-Grande deveria ser evacuada, assim como
Monte-Vedio.
Naô nos faremos cargo dos a r g u m e n t o s , que se produziram a
favor do parecer da Commissaõ ; porque a elles responderam c a balmente vários Deputados do Brazil, e principalmente o D e p u tado Fernandes P i n h e i r o , que manejou a d i s p u t a com maõ d e
mestre. Alem disso naô vale ja a pena de arguir de novo a m a téria ; porque o parecer da Commissaõ foi regeitado, pelo m o t i vo, que depois diremos ; no entanto examinaremos um dos a r g u mentos ; porque os regulamentos das Cortes n a õ permittiam
talvez aos Membros do Brazil o respender-lhe como merece.
Vimos, q u e a respeito da Bahia se acabava de decidir, q u e
as Cortes naõ tomassem resolução sobre a ida as tropas para
a Bahia, q u e pedia o Governador d a s Armas ; pelo a r g u m e n to de que a segurança das províncias, e o modo de a obter éra
das attribuiçoens do E x e c u t i v o . A g o r a na mesma sessaõ s u s tenlava-se, que as Cortes deviam decidir a retirada das tropas
de Monte-Video, sem consultar sequer o Executivo, sobre a i n fluencia, que essa medida teria na segurança do Brazil.
Venham ca h y p o c r i t a s , se c systema de subjugar o Brazil a
força d'armas, ou de manter a sua uniaõ por medidas pacificas
legislativas, pertence á decisaõ do Executivo, i quanto mais naõ
deveria depender delle o j u l g a r se a estada das tropas em Monte
Vedio he ou naõ necessária para segurar a fronteira do Sul no
Brazil? P t l o menos é r a necessaiio saber, a quem se entregava :inn»lli> iui.ii,..;,, ,.,..ii, it^rmiwlia nela linha divisória do
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Brazil, e aonde éra essa linha; o que tndo só o Executivo po.
dia averiguar.
Mas assim como no outro caso se usou do J e z m t i c o argumento, de que ao Governo pertencia mandar ou naõ tropas para
a Bahia ; quando todas as expediçoens, que até aqui se tem feito
contra o Brazil, tem sido por o.dem das Cortes; assim também
pelo mesmo Machiavelismo as Cortes, sem fallarem no Executivo, se dizia que podiam de plano mandar evacuar Monte-Vedio.
Mas ex um dos argumentos produzidos com muita gravidade,
pelo partido inimigo do B r a z i l : — A honra nacional pede, que
respeitemos o direito das outras naçoens, e larguemos Monte
Vedio, que naõ he nosso.
Senhores Machiaveis de Portugal, se Monte-Vedio naõ pertence
ao Brazil? { A quem o queiem entregai? Dizem que he preciso
respeitar o direito das outras naçoens { e naõ será preciso respeitar
o direito dos povos de Monte-Vedio, que declararam, que naõ
queiram ser mais sugeitos á Hespanha, e depois declararam, que
se uniam ao Brazil ? E faliam da honra nacional esses hypocrit a s ; tE seria honra nacional o abandonar esses povos, sem
motivo algum, depois de elles se haverem declarado parte integrante do Brazil, e isto por previa offerta e posterior aceitação
do Rey do Reyno Unido de Portugal e Brazil ?
Em rim foi preciso, que chegasse o systema constitucional,
para que os inimigos do Brazil pudessem propor retalhallo, desinetnbrallo, arruinado, com a capa de j u s t i ç a , d'honra nacional,
e de conveniência. Se disso ainda alguém duvida, lêa-se o que
cíisoe o Deputado Pereira do Carmo, nesta sessaõ, e do qual
sem duvida naõ esperávamos que seguisse similhante opinião.
Disse este D e p u t a d o , com a candura que lhe he tam natural,
que o que se temia na Europa éra, que o Brazil viesse a ser um
vasto Império, a b a m i r a d o pelos rios Amazonas e Prata. Basta ; por isso mesmo lie que o Brazil o deve desejar, e que os
seus inimigos, os envejosos de sua grandeza, se dispõem a privallo das imniensas vantagens dessas barreiras.
Maí- o partido, que desejava airmiiav o Brazil por esta parte,
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naõ conseguio desta vez os seus fins ; porque as Cortes regeitaram o parecer da Commissaõ. E succedeo assim.
O Deputado Borges Carneiro, que obra muitas vezes de repente, sem consultar aquelles de seus collegas, com quem elle
mesmo custuma ir de concerto, saio-se inesperadamente com o que
chamou emenda ao parecei da C o m m i s s a õ , e que na realidade
éra regeitar o parecer in t o t ó ; porque a Commissaõ propunha,
que se abandonasse Monte-Vedio, e Borges Carneiro propoz,
que se conservassem as tropas ali ; porém em menos numero e
com mais economia do que até a q u i .
Esta emenda, por que se chamou emenda, e naõ regeiçaõ do
parecer da Commissaõ, tornou a muitos por sui preza, faltaram os
Generaes da intriga á manobra, e foi seguida a chamada emenda,
regeitando-se o parecer da Commissaõ, por 84 votos contra 2 8 ;
e ordenando-se a Borges Carneiro, que trouxesse depois a sua
indicação por escripto.
No entanto, que assim meditava esse partido o deshonroso e
impolitico abandono de Monte-Vedio, aquelle paiz elegia seu
Deputado para as Cortes ; mas portava-se nisto com tal precaução, que mostra estar prevenido dos sentimentos, que influem o
partido dominante em Portugal. Assim o D e p u t a d o , que nomearam para as Cortes, teve ordem de passar pelo R i o - d e - J a neiro, e seguir o que S. A. R. o Prineipe Regente lhe dissesse ;
e seguindo ali a vontade do P r í n c i p e , Ia ficou, e naõ veio para a
Europa. Ora quando se souber em Monte-Vedio, das disposiçoens, que tem mostrado as Cortes, de abandonar aquella provincia a seus oppressores, ou a seus rivaes ^como naõ daraõ parabéns a sua fortuna, per haverem resolvido unir seus destinos
aos do Príncipe Regente ; e ao Brazil ? Voltemos, porém, aos
negócios da Bahia.
Na sessaõ das Cortes de 3 0 de A b r i l , se leo o officio do Governador das Armas da Bahia, em que descreve a seu modo os desastrosos suecessos daquella cidade, e que nós referimos no nosso N.° passado, segundo o que fez publico o Governo da Província, e mais noticias, que tivemos.
(,iMTlí»rü
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Covernador, com o outro seu opponente. Mas {" que se podia
esperar do plano das Cortes, que fizeram o Governador das Armas independente do Governo civil da Provincia? Se este se
intromettesse a decidir quem devia governar as armas, certo que
em Lisboa se gritaria logo contra a rebelliaõ, traição e sabe Deus
o que mais dessa J u n c i a ; e o Ministério ein Lisboa, ale nem
julgou que éia civilidade necessária o informar aquella Juncta,
de que o Brigadeiro Madeira fora nomeado Governador das Armas.
Ora o tal Brigadeiro, seguindo o mesmo que tem feito as demais tropas Portuguezas no Biazil, recorreo á forçadas bayonttas, para pór em vigor o que elle chamava seus direitos; e na
noite do dia 16 fez em sua casa um conciliabulo com os officiaes
do seu partido, para obter o que, por culpa das Cortes, naõ lhe
restava meio legal de alcançar. Isto consta do mesmo officio do
Brigadeiro Madeira.
A j u n c t a , que vio iminente a guei ia civil, e ao mesmo tempo
que naõ tinha authoridade das Cortes, paia dar remédio algum a
este mal, chamou a conselho as pessoas mais principaes da cidade, a ver se com a j u n c t a opinião de todos podia persuadir a
desenfreada tropa a portar-se menos violenta ; o Brigadeiro, referindo isto em seu officio, omitte uma circumstancia essencial; e
h e , que puzéra uma condição a sugeilar-se ao projecto, em que
se concordara nesse ajunctamento ; e a condição foi, que estaria
pelo arranjainento, em quanto naõ visse motivos para assumir
o commando absoluto, isto por outias palavras éra declarar, que
faria o que quizesse todas as vezes que lhe parecesse.
No entanto o Brigadeiro Madeira teve logo nas Cones muitos
elogiadores de seu comportamento ; a pezar de declararem alguns membros, que tinham feito saber aos Ministros de Estado,
quam impróprio éra o Brigadeiro Madeira para aquelle Governo ;
naõ só por sua falta de discernimento, sendo mui susceptível de
que o enganassem homens mal intencionados; mas porque sempre
se mostrou do partido a que chamam Corcuudas, e se oppoz
rigidamente, e quanto pôde, á introducçaõ dosystema constitucional : por outra parte, q u e o Brigadeiro Manuel Pedro, que
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naõ conseguio desta vez os seus fins ; porque as Cortes regeitaram o parecer da Commissaõ. E succedeo assim.
O Deputado Borges Carneiro, que obra muitas vezes de repente, sem consultar aquelles de seus collegas, com quem elle
mesmo custuma ir de concerto, saio-se inesperadamente com o que
chamou emenda ao parecei da C o m m i s s a õ , e que na realidade
éra regeitar o parecer in t o t ó ; porque a Commissaõ propunha,
que se abandonasse Monte-Vedio, e Borges Carneiro propoz,
que se conservassem as tropas ali ; porém em menos numero e
com mais economia do que até a q u i .
Esta emenda, por que se chamou emenda, e naõ regeiçaõ do
parecer da Commissaõ, tornou a muitos por sui preza, faltaram os
Generaes da intriga á manobra, e foi seguida a chamada emenda,
regeitando-se o parecer da Commissaõ, por 84 votos contra 2 8 ;
e ordenando-se a Borges Carneiro, que trouxesse depois a sua
indicação por escripto.
No entanto, que assim meditava esse partido o deshonroso e
impolitico abandono de Monte-Vedio, aquelle paiz elegia seu
Deputado para as Cortes ; mas portava-se nisto com tal precaução, que mostra estar prevenido dos sentimentos, que influem o
partido dominante em Portugal. Assim o D e p u t a d o , que nomearam para as Cortes, teve ordem de passar pelo R i o - d e - J a neiro, e seguir o que S. A. R. o P r i n e i p e Regente lhe dissesse ;
e seguindo ali a vontade do P r í n c i p e , Ia ficou, e naõ veio para a
Europa. Ora quando se souber em Monte-Vedio, das disposiçoens, que tem mostrado as Cortes, de abandonar aquella provincia a seus oppressores, ou a seus rivaes ^como naõ daraõ parabéns a sua fortuna, per haverem resolvido unir seus destinos
aos do Príncipe Regente ; e ao Brazil ? Voltemos, porém, aos
negócios da Bahia.
Na sessaõ das Cortes de 3 0 de A b r i l , se leo o officio do Governador das Armas da Bahia, em que descreve a seu modo os desastrosos suecessos daquella cidade, e que nós referimos no nosso N.° passado, segundo o que fez publico o Governo da Província, e mais noticias, que tivemos.
Começa o Governador das A r m a s expondo, que o Governo
Provincial se mostrara ao principio indifitrente, na disputa desse
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mais decoroso naõ referir nada de suas fallas, do que fazer-lhes
a injustiça de publicar somente os mutilados fragmentos, que
pudemos obter pelo Diário do Coverno.
Mas, ao mesmo tempo, que se supprimio o que disseram os
Deputados do Brazil, a falia que fez o Deputado Moura contra
elles, naõ só se publicou em resumo, no competente Diário do
Governo, mas atê se tornou a publicar por extenso, e com as
correcçoens necessárias, n'outro Diário N.° 121.
A este respeito, porém, somos obrigados a dizer, que se o
Diário naõ quer publicar as fallas, que fazem os Deputados do
Brazil, publiquem-nas elles em separado, e se nem isso se lhes
permitttir, mandem-nas imprimir fora do Reyno ; mas he essencial, que seus constituintes no Brazil saibam, que os Deputados
fazem o seu dever, como sem duvida nesta occasiaõ fizeram. O
serem vencidos em votos, he desgraça ; mas pugnar pela justiça
he dever ; e publicar que assim obram, he mostrar que conhecem
o que he devido a seu character.
Naõ he, porém, esta a única occasiaõ, em que se tem mostrado o systema de occultar e supprimir o que faz abem do Brazil ; as repetidas vezes, em que o mesmo tem acontecido, provam a continuação do plano.
Publicáram-se os officios, que o Brigadeiro Madeira escreveo,
referindo as desordens da Bahia, mas os da Juncta daquella Provincia, em que os suecessos se narravam de modo differente,
nem se quer os deo o Diário em resumo, posto que fossem lidos
na sessaõ 3 8 1 .
Na sessaõ de 28 de Maio, se lêo o officio doMinistroda Guerra no Rio-de-Janeiro, em que narrava os acontecimentos, que
conduziram á expulsão da Divisão Auxiliadora, e de seu General Zuzarte : também estes officios se naõ mandaram imprimir
no Diário.
Ja vimos no N.° passado, que á chegada dos officios de Zuzarte, sem se ouvir o que S. A. R. o Principe Regente tinha a
dizer sobre o assumpto, se vociferaram acclamaçoens de approvaçaõ ao General, que implicavam censura ao Príncipe; e mandáram-se publicar todos os officios de Zuzarte, com os documen-
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apparece a g o r a orno seu rival, éra o mais acerrimo defensor do
systema constitucional, mui estimado na provincia, e deexcellentes qualidades pessoaes. Naõ obstante estas informaçoens, Madeira foi nomeado pelo Governo, e he defendido agora nas Cortes ; tudo isto he coherente, e mostra as sinistras intençoens, que
ha em P o r t u g a l , contra a liberdade do Brazil.
Alguns dos Deputados nas Cortes falláram, no debate, que
houve a este respeito, precisamente a mesma linguagem dos
passados d é s p o t a s ; e por encurtar razoens, e para que naõ s u c cedesse o dizer algum D e p u t a d o do Brazil verdades, que aos outros convém oceultar ao publico, votou-se, que naõ continuasse
a discussão.
Depois de resolverem as Cortes, que naõ a ellas, mas ao executivo, pertencia mandar ou naô tropas para a Bahia, apparecêo
a seguinte portaria .—
'• Manda EI R e y , pela Secretaria d'Estado dos Negócios da
Marinha, que a J u n c t a da Fazenda proceda a afretar os navios»
que forem necessários, para transportar á cidade da Bahia um
batalhão de 6 0 0 p r a ç a s , admittindo-se á concurrencia os navios
estrangeiros. Palácio de Queluz, em 18 de Maio de 1822.—
Ignacio da Costa Quintella.""
O Deputado Lino Couttinho apresentou nas Cortes uma indicação, assignada por grande parte dos Deputados do Brazil, para
que se dissesse ao Governo, que naõ mandasse essas tropas para
a Bahia.
A indicação de Lino foi debatida na sessaõ 374, e ficou a discussão adiada, e confinuando n a sessaõ 3 7 5 foi entaõ decidido
80 votos contra 4 3 , que se regeitasse a indicação ; isto he, que
o Ministro pudesse mandar ao General Madeira na Bahia, mais
um reforço de 6 0 0 homens, para continuar as desordens, que
ali tem feito a tropa Europea.
Nos debates, que houveram nessas duas sessoens, falláram
energicamente os Deputados Andrada, Lima, Borges de Barros,
Araújo Lima, Marcos, V e r g u e i r o , Monis, e outros ; mas nada
do que disseram apparecêo no Diário, senaõ alguns pedaços truncados de, alguns dos o r a d o r e s ; nos por isso julgamos, que éra
V O L . X X V I I I . N . ° \69.
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excedeo-se aquelle Deputado a si mesmo, e deixou-nos

cheios

de admiração.
Parece-nos da ultima evidencia, que no Brazil todos querem o
systema constitucional ; mas isto naô he nem nunca foi querer a
continuação dos abusos antigos, que ainda predominam em toda
a parte ; e menos o quererem sofTrer os insultos, que se proferem todos os dias nas Cortes, e em inumeráveis escriptos contra o B r a z i l ; ao mesmo tempo que o Deputado Moura chama aos
que disso se queixam escriplores venaes.
Naõ faremos a injustiça de dizer, que este Deputado merece
igual retorsaõ : porque nenhuma irritação nos obrigaria a escrever o contrario do que pensamos $ ademais, como Brazilienses,
que somos, temos de nos mostrar agradecidos ao Deputado Moura, por haver tirado a mascara, e dizer-nos claramente quaes saõ
as'vistas de seu partido político; e tanto mais, quanto ministra
ao Brazil argumentos, que seraõ de bastante u s o .
Antes porém, de passar a diante tomaremos a liberdade de
perguntar ao Deputado i se, no caso de os escriptores, que defendem a causa do Brazil, irem e r r a d o s ; n a õ se poderia explicar
isso por outras causas que naõ fosse a venalidade ? E r a Portugal
até j a passa em provérbio a vaidade de Moura, o desbocamento
de Borges Carneiro, a grossariae philauciade Fernandes Thomaz,
&c. &c. e a ambição desmarcada de todos s e naõ poderia o Deputado Moura attribuir os erros dos escriptores, que defendem o
Brazil a alguns desses defeitos veniaes, antes do que saltar logo
á i m p u t a ç a õ de venalidade? E se esses escriptores saõ tam
venaes, como os pinta o D e p u t a d o Moura -t que cousa he mais
fácil, que comprallos?
Teraõ os do pa.tido do Deputado
Moura feito tentativas para comprar algum ou alguns desses
escriptores, e achado com effeito que elles se offereciam a aceitar
a peita ? Se tal naõ experimentou, a sua accusaçaõ, tam genérica, he pelo menos temerária.
«• Se a uniaõ do Brazil, diz Moura, nos ha de custar o residir
o Príncipe no Brazil, por tal preço attrevo-me a dizer á face da
N a ç a õ e do Mundo todo, N A Õ Q U E R O A U N I A Õ DOS DOUS R E Y NOS.

Ora acabemos com isto : demos graças ao Deputado Moura

Miscellanea.

707

por nos ter desenganado de uma vez. Naõ se quer a uniaõ dos
dous Reynos ; quer-se a s u g e i ç a õ , naõ só do Brazil mas do
Principe, que ha de residir aonde esse partido das Cortes determinar. Dizemos esse partido ; porque ao fazer o Deputado
Moura aquella declaração vociferaram os outros, A p o i a d o !
Apoiado!
Notaremos aqui de passagem, que a razaõ porque o Deputado
Moura, quer por força a Corte em Lisboa, he porque o nome Latino daquella cidade he Ulissipona ; donde evidentemente se s e gue que Ulisses foi o seu fundador, e he igualmente claro, que
por isso deve ali sempre residir o Rey e o Herdeiro da Coroa : e
he também manifesto a todas as luzes da saS razaõ do D e p u t a d o
Moura,que, corno Ulisses éra descendente dos deoses, naõ podiam
os reys antigos, sem impiedade ter a sua Corte em Guimaraens
ou Braga. Donde, segundo este inefragavel a r g u m e n t o do D e putado Moura, todo o escriptor venal, que se attrever a dizer,
que o Deputado Moura, ou outro qualquer homem que for, h e
capaz de crer em bruchas, quando crê na historia de Ulisses, h e
esse escriptor de certo naõ só venal mas inconstitucional; porque
he um raciocínio de um Estadista profundo, o que assevera que
Uliopona he Ulisses, e isto tudo j u n c t o faz indubitavel, que a
Corte do Brazil he Lisboa, sejam quaes forem os interesses da
Naçaõ (porque disso naõ se fez cargo o Orador) tudo o mais he
venalidade, libello, e alta traição anti constitucional. O Diário
do Governo chamou a esta uma eloquentissima falia do illustre
Deputado Moura. Mas a esse argumento podem responder no
Brazil com outro igualmente ponderoso ; e he ; que havendo o
gigante Nicteroy d e S a t u r n e a prole formado a bahia do Rio-deJaneiro, ali deve ser a Corte, e naõ na cidade, que fundou
Ulisses em Lisboa, para ser a capital do Brazil, o que Ulisses
de certo naõ profetizou.
Diz mais o D e p u t a d o Moura, que tudo concederá ao Brazil, menos o naõ obedecerem : ora muito lhe devem ficar obrigados os
povos do Brazil, por esta liberalidade ; e obedecendo a tudo
quanto quizer o Deputado Moura < que mais tem Moura a desejar? Nesse caso da cega obediência, se aproveitariam as Cór-
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narem, com a sua maioridade de Deputados Europeou, tudo quanto quizessem, e de tal maneira aferrariam o jugo ao Brazil, que
naõ poderia por séculos levantar cabeça.
Diz Moura, que se o Principe Herdeiro tem de ficar no Brazil, por tal preço naõ quer a uniaõ : responderam os mais Deputados, Apoiado, Apoiado. A isto pôde e deve responder o
Brazil, que ao preço de tornar a reduzir-se a colônia de Portugal depois de ter nido elevado á cathegoria de Reyno, naõ lhe
faz conta comprara uniaõ, e passará sem ella.
Disse Moura, alem disto na sessaõ 375, que Portugal se podia levantar, como fez, contra o Governo antigo; mas que o
Brazil se naõ pôde levantar contra o presente ; mas nos naõ vemos a razaõ de diferença : porque se a regra he que os povos se
podem levantar contra um Governo máo, e Moura dizqueopovo
todo he disso o juiz ; a questão vem só a ser, se o povo do Brazil julga ou naõ máo esse Governo de Portugal; óra o mandar
para ali tropas a sugeitar o povo, está tam longe de piovar, que
o povo julga bom esse Governo, que essa mesma expedição de
tropas he argumento de que o povo naô está satisfeito coro elle.
O Deputado Pess3nha, em sua falia, ataca outro Deputado, que
o éra pelo Brazil, por haver dicto, que arriscava sua cabeça se
Pernambuco naõ ficasse em paz, depois da retirada de Rego, e
do batalhão do Algarve, e diz Pessanha, com ar de grande
triumpho < que seria ágóra da cabeça desse Snr. Deputado, se
lhe tomassem á risca a sua palavra?
Nós respondemos, que a cabeça desse Deputado devia estar
onde está; porque se cumprio exactamente o que elle disie,
Depois da retirada de Regoe do batalhão do Algarve, tem Pernambuco continuado em paz, salvo os effeitos das rixas entre
Europeos e Americanos, que as atrocidades do batalhão do Algarve, os despotismos de Rego, e as eiradas medidas das Cortes
excitaram; e excitaram a ponto tam grande, que he impossível
acalmarem, sem que o tempo faça de algum modo esqnecer aos
parentes e amigos dos mortos, roubados e maltractados essas
maldades praclicadas pelos Europeos em Pernambuco, desde o
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anno de 1817, com sanguinária fúria, e com implacável constância. E para que se naõ tornassem a abrir de novo essas chagas
de antigos ódios, naõ quiz o Governo Provisório de Pernambuco
receber as outras tropas, que lhe iam de Lisboa, acto de prudência, que manteve a continuação da paz na provincia ; mas que
por isso mesmo mereceo a reprovação dos incendiarios inimigo
do Brazil em Lisboa.
B. Carneiro entre outras expressoens dignas de acre censura
disse, fallando do Principe Real, " q u e tal éra o rapaziuho?"
Em um systema constitucional, em que se admitte a Monarchia,
he essencial promover o respeito ao Governo, mostrando acatamento ao Rey, e á família Real, e quem assim naõ obra dá bem
a conhecer o pouco que entende os elementos do Governo, que se
propõem sustentar. Quanto ás tropas para a Bahia, sustentou,
que naõ deviam ir somente os 000 homens, que o Governo intentavamandar, mas que deviam ir, pelo menos, 2.600. Com effeito ja se diz, que no Conselho de Estado, que houve aos 31 de
Maio, foi resolvido mandarem-se até 8000, segundo as circumstancias forem permittindo.
Mas aqui cabe o perguntar {, para que vai esse flagéllo de tropas á Bahia ? No Rio-de-Janeiro he que foram expulsas as tropas Europeas, o Principe dali he quem tem fustigado esses inimigo do Brazil em Lisboa £ porque naô mandam contra elle as
tropas? 1 Porque as naõ mandam a S. Paulo, de cujo Governo
provisório tantas queixas se feito nas Cortes? Mas naõ ; a Bahia, que he a que mais humilde se tem mostrado, he a que vai a
pagar as favas ; depois diremos porque.
Divididos como estaõ os ânimos em Portugal, sobre a pouca
observância dos princípios constitucionaes pelo partido dominante, foi geral, em Lisboa, a approvaçaõ da medida de se mandarem tropas contra a Bahia. Os negociantes Portuguezes, esperando ainda recobrar seu monopólio do commercio do Brazil,
(que lhes tomará somente com seu rey D. Sebastião,) levaram
vantagem ás outras classes em recommendar medidas de força
contra o Brazil; e o Governo naõ foi capaz de reflectir, em que
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as instigaçoens dessa mesma classe de negociantes, e pelo mesma motivo, foram as que rizérani coin qne a Inglaterra perdessse
as colônias, que saõ agora os Estados Unidos ; e causaram o
idêntico mal á H e s p a n h a , engodado seu Governo com as offertas
de alguns milhares de pezos duros, que lhe offéreceiain os monopolistas de Cadiz.
Mas naõ obstante todos esses desejos, e euthusiaunos, que
levanta esse partido, as cousas vam bem differentes do que elles
se pintam, e as tropas, quando se desenibainhar a espada
nu Brazil, acharão uma tarefa de alguma dificuldade ; posto que
tenham o apoio, que se lhes prepara na Bahia, e que as extorsoens, que ali sem duvida faraó, as possam sustentar e pagar por
algum tempo.
Para se preparar a expedição de tropas, que foi para o Riode Janeiro, e que se malogrou por que as mandaram sair outra
vez pela barra fora ; foi preciso pedir o dinheiro emprestado, e
para o embolçar ao que o deo, se sacaram letras sobre o Rio-de
J a n e i r o ; esse empréstimo perdido vai a q u é m o deo; porque lá
naõ saõ tam desasizados que paguem as custas havendo vencido a demanda. He claro que o mutuante dessa somma em
Lisboa, fica sem ella, e quando muito entrará na classe dos mais
famintos credores do exhausto E r á r i o : e visto isso iquem ha
de emprestar o dinheiro para a nova expedição ?
A s expediçoens de mar todos sabem que saõ muito mais dispendiosas, que as de terra ; e quando o Brazil se determinará
defeza, pelejam no seu tereno, aonde teraõ a vantagem. Mas
he, sem duvida, preciso, que se resolvam a isso, o que até aqui
nunca meditaram: os factos presentes lhe faraó conhecer o que
lhes convém ; porque vistas as declaraçoens, que se manifestam
a g ó r a . j a naõ poderão duvidar, q u e d a s Cortes de Portugal nada
tem a esperar.
Os Deputados do Brazil de nada servem senaõ de testemunhar os insultos feitos a seu paiz ; por que o seu psqueno numero os deixa sem influencia, e só por accaao apparece alguma
cousa, em que a justiça do Brazil seja contemplada.
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As Cortes, tomando melhorconselho, posto que tardio, declararam aos 29 de Abril uma amnistia, para os prezos, que tinham
vindo da Bahia: depois, como consta de uma portaria do Ministro de Justiça de 7 de Maio, declararam comprehendidos nesta
amnistia os três rapazes, que vieram prezos do Pará, como chefes
de uma revolução. Mas isto se fez, quando foi promovido pela
indicação de um Deputado Europeo, todas as medidas, que a
este respeito propuzéram os Deputados do Brazil, foram regeitadas.
Também, na sessaõ 375, a pezar dos esforços do partido antiBrazilico, se ordenou que a felicitação do General Avilez naõ
fosse mencionada na acta, ser recebida com agrado: mas, naõ
obstante a insoleucia com que aquelle general tractou o Principe
Real, naõ obstante conhecer-se claramente, que elle capitaneou
as tropas em sua icbeldia ; naõ obstante asseverar o Principe em
seu officio, que esse General e sua Divisão, seembarcaram como
mansos cordeiros, para serem expulsos do Rio, naõ por princípios d'honra, mas por medo; naõ obstante tudo isso, o mais que
se pôde conseguir nas Cortes, nesta occasiaõ, foi que se naõ declarasse na Acta, que as suas congratulaçoens eram recebidas
com agrado; mas isto só suspensivamente.
O Deputado Andrada disse, na sessaõ de 31 de Maio, que recebera um officio da Juncta Provisória do Governo de S. Paulo,
em que pedem a seus Deputados representem ás Cortee, a necessidade de revogar os Decretos por que se mandava regressar o
Principe para a Europa, crear as Junctas Governativas das Provincias, e extinguir os Tribunaes Superiores no Brazil. Também
disto se naõ fez caso.
A Câmara da Bahia, em sua representação ás Cortes, culpa o
Brigadeiro Madeira das desordens, que ali houve, e pede, que
se lhe naõ mandem mais tropas : mas em Lisboa tracta-se Madeira, sem mais investigação, como benemérito do Governo;
ordena-se, que vam mais tropas, e Borges Carneiro diz, que se
deve mandar um caõ de fila ao Brazil, isto he, um General de tal
ch aracter, que leve tudo a fogo e ferro.
VOL. XXVIII. N. 160.
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Quanto aos arranjos commerciaes claro está que, segundo os
actuaes projectos tudo vai em perda do Brazil.
A d i a m o s no Dia.io do Governo

N." 1(12, uma dispensa das

Curtes, concedida a favor do negociante Manuel Teixeira basto,
para que possa navegar para a l u d i a
construcçaõ estrangeira.

uni navio, que tinha, de

S u p p o n h a m o s , que um negociante do

Brazil, se achava nas mesmas circumstancias desse de Lisboa,
e merecia igualmente a mesma dispensa, teria de vir do Brazil a
Lisboa requerer o indulto, quando o outro de sua casa o obteve.
Deve logo confessar-se, que a supposta igualdade de commercio
dos dous reynos, uma vez que esteja sugeita a restricçoetis, e
essas resticçotns dispensáveis em Lisboa, devem sempre pezar
contra o Brazil.

Procedimentos

no Brazil

a respeito

de

Portugal.

J a annunciamos, no nosso N.° passado, que as tropas da Divisão (a que lá chamarammal-dita) Auxiliadora, tinha sido mandada sair do Rio-de-Janeiro, tendo S. A . R. o Principe Regente
a bondade, naõ somente de lhe naõ dar castigo algum pelas desordens, que fizeram, nem pela falta de subordinação, que most r a r a m , porém de mais a mais fornecendo-lhes transportes, viveres, e accommodaçoens para regressarem a Portugal.
Com effeito aos 11 de Maio chegou a Lisboa o primeiro transporte, que éra a galera Sarda, Verdadeiros Amigos, trazendo a
seu bordo 180 daquelles soldados, e 2 0 mulheres ; e logo aos 14,
o Tn. Coronel de artilheria seu commandante Jozé da Silva Reys
foi interrompei a sessaõ das Cortes com suas congratulações,
sendo recebido com as honras do custume. Nesse mesmo dia 14
chegou a Lisboa outro dos transportes, D u a r t e Pacheco, com
166 praças e 42 pessoas de família debaixo do commando do Tn.
Coronel de Infanteria Jozé Maria da Costa. Aos 17 de Maio
chegou a Lisboa a galera Poitugueza Constitucional, com mais
152 praças do regimento de Infante.iaN.° 11. e 200 do regimento
N.° 15. Aos 24 entrou a Galera D e s p i q t a , com o cotnmaiictaiHe.
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do 3." batalhão de Caçadores, Autaõ Oarrcz Pinto, e 196 praças. Aos 25 entrou a Galei* Industria, com mais 14!) praças.
As tropas da Divisão Auxiliadora tinham j a todas saido do
líio-de-Janeiro, quando ali < hegou o chefe de Divisão, Francisco Maxiuiiliano de Souza, com uma pequena frota, em que levava novos reforços de t r o p a ; mas tiveram ordem para fundear
abaixo na fortaleza de Villagalhon. e permittio-se aos officiaes
somente, que desembarcassem, para que as tropas naõ fossem
continuar as desordens, que haviam começado as que ha pouco
tinham sido expulsas. Os commandantes, logo que desembarcaram, fizeram este protesto :—
" N o s a b a i x o assignados protestamos de obedecer em tudo ás
ordens, que nos forem dirigidas por S. A. R. ; pois tal he o nosso
dever: assim como de nada nos embaraçarmos, nem tomarmos
parte nas disposiçoeus do Governo, salvo sendo-nos ordenado
pelo mesmo Augusto Senhor. Paço do Rio-de-Janeiro, em 9 d e
Março de 1822.—Francisco Maximiliauo de Souza, Chefe de
Divisão e Commandante da E s q u a d r a . — A n t ô n i o Rozado, Coronel do Regimento Provisório "
Ora o Príncipe Regente tinha-se preparado para esta visita,
inundando buscar tropas das provincias vizinhas, e foi elle m e s mo accelerar a sua marcha, viajando, desde 2 2 até 2 5 de Fevereiro, mais de 54 léguas, passando além do Rio Paraíba. Aos
26 de Janeiro chegaram a S. Christovaõ 7C0 homens de S. P a u lo, com 3 0 ou 4 0 milicianos, que se lhes quizéram addir, debaixo do commando do Ceneral Lázaro Gonçalves, que he um dos
membros da Juncta Governativa daquella Provincia; fazendo e s tes com outros corpos a soturna de mil homens, promptificados
em S. Paulo dentro em 15 dias.
Munido assim o Principe Regente, naõ só com a expressão da
vontade das províncias do Rio-de-Janeiro, S. Paulo, Minas,
Rio-Grande, Monte-Video e Sancta Catherina, que também m a n daram suas deputaçoens a agradecer a S. A.. R. a sua determinação de ficar no Brazil, mas além disso fortificado o Principe
com estes essenciaes auxílios de tropas Brazilienses, ordenou á
tal expedição, que tornasse a sair, e deixasse o paiz em paz
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como estava : a expedição com effeito tornou a sair pela barra
fora, e no entanto ficou no Rio-de-Janeiro uma fragata das que
formavam a expedição, e cousa de 600 ou 700 homens, que preferiram viver no paiz.
Em fim aos 28 de Maio entrou a náo Joaô VT. em que voltava
do Rio-de-Janeiro o cheve de expedição, que ali naõ fora recebida, Francisco Maximiano de Souza : vindo também nella os
ex-Ministros de Estado no Brazil Carlos Frederico Bernardo de
Caula, e Francisco Joze Vieira, e família do Vice Almirante
Luiz da Moita Feio. O Chefe foi mandado metter em Conselho
de Guerra, por ter deixado a fragata, trabalho de que o livraria
S. A. R. se também oídenasse ficar no Rio a náo capitanea.
No mesmo dia entrou da Bahia a galeza S. Gualter, em que
vinha prezo o Brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimaraens.
Duas companhias, que vinham do Rio-de-Janeiro na galera
S. José Americano, pertencentes á expedicaçaõ, que naõ fora
recebida pelo Principe Regente desembarcaram na Bahia por
ordem do General para reforçarem as tropas Europeas.
As Provincias do Sul do Brazil tem ja conhecido claramente,
que de Portugal nenhum bem tem de esperar; mas parece-nos,
que ainda uaõ estaõ convencidas dos males, que tem a temer;
e que o Governo de Lisboa vai a representar no Brazil as mesmas scenas, que Madrid exhibio na America Hespanhola; e por
isso colligimos neste numero as noticias, que levam cora sigo o
desengano; até para que as provincias do Norte conheçam a
sorte que também as espera.
A Juncta de Governo da Bahia, mandou tiiar devassa pelo
Juiz do C rime, em portaria de 25 de Fevereiro, para saber
quem originara as primeiras desordens, na disputa do Brigadeiro Madeira, com o seu predecessor; afim deter documentos authenticos, que communicasse ás Cortes. Aos 23 de Fevereiro tinha a mesma Juncta ja ordenado, que o desembargador Ouvidor do Crime, juncto com o Desembargador Francisco
José de Freitas tirassem uma devassa das mortes, arrombamentos, violação de clausuras, roubos, e outros crimes commettidos
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pelas tropas Europeas, na mesma occasiaõ : mas as Cortes,
sem esperar por nenhuma dessas informaçoens. déram-se logo
por mui satisfeitas com o comportamento do Brigadeiro Madeira; porque éra o seu Governador das Armas, e porque
obrava contra o Brazil : este será sempre o mérito.
O Deputado Lino Couttinho appellou para o mundo inteiro,
que servisse de Juiz dos motivos que tem o Brazil, para se
queixar das Cortes. Borges de Barros disse, que daquelle dia
em diante voltaria sim ás Cortes por obediência passiva, mas naõ
porque se considerasse como Deputado efectivo pelo Brazil.
Todos os Deputados Brazilienses votaram contra irem tropas
para a Bahia excepto três, que foram o Bispo do Para ; Beckman, do Maranhão ; e Soares Brandão, do Rio-de-Janeiro.
Ora isto posto, i para que he conservar Deputados do Brazil
nessas Cortes, quando todos os seus esforços se reduzem a nullidade pela decidida e combinada maioridade dos Deputados
Europeos ?
A Câmara do Rio-de-Janeiro escreveo uma carta a seus Deputados, datada de 1 7 de Fevereiro, em que lhes remette o manifesto do povo, e declara, que quer a uniaõ com Portugal, mas
pelos vínculos de ura pacto social, e em condiçoens em tudo
iguaes, que fazendo o bem geral da Naçaõ, faça também o daquelle Reyno do Brazil.
Depois das declaraçoens, que se tem presenciado em Lisboa,
claro está que he vaõ entreter taes esperanças. O principe
Regente, porém, conhecendo ja que de Lisboa lhe naõ pode ir
cousa boa, como diz o rifaõ, expedio a seguinte ordem.
" Manda S. A. R. o Principe Regente, pela Secretaria dos
Negócios do Reyno, prevenir o Desembargador do Paço e Chanceller Mordo Reyno, que de hoje em diante naõ deve fazer remessa, a repartição alguma, das leys, que forem vindo de Portngal, sem que ellas primeiramente sejam submettidas ao conhecimento do mesmo Augusto Senhor, que, achando-as análogas
ás circumstancias deste Reyno do Brazil, ordenará eritaõ
a sua de vida execução. Palácio do Rio-de-Janeiro, em 21 de
Fevereiro de 1822.—Jozé Bonifácio de Andrade e Silva."
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Esta ordem do S. A. R. para que «> Chanceller Mor do Brazil
naô promulgue as leys, que lhe forem de Lisboa, sem sua permissão, prova bem, que só a força o obrigará a dobrar o collo,
pois as leys ja naõ seraõ executadas sem a sua sancçaõ. lsti>
he o que naõ pôde fazer El Rey em Lisboa. Mas sendo assim,
he necessário preparar-se para o resultado.
No entanto, ainda estaõ construindo navios de guerra no
Brazil para mandar para Lisboa; ainda se manda para o Eraiio o páo-brazil ; e esses recursos se estaõ empregando em
expediçoens, para irem acabrunhar o mesmo Brazil, causaria
desordens, e reduzillo outra vez a colônia. Aqui bem cabe a
reera, quem seu inimigo poupa, nas maõs lhe morre.
Esta falta de desengano, e de uma resolução final; esta contemplação e esperança, em que ainda estaõ algumas pessoas, de
qne he possivel levar as Cortes por bem, apparece mui notavelmente em Pernambuco; aonde a Juncta de Governo recusou
mandarão Rio-de-Janeiro os Deputados, que S. A. R. o Principe Regente exigia, por seu decreto de 10 de Fevereiro.
A penas julgamos possivel, que na conducta do Presidente da
Juncta de Pernambuco influísse de modo algum o desejo de
querer contemporizar com o Governo de Portugal, por outros
motivos, que naõ fossem de suppôr ser isso o mais útil ao Brazil ; mas nós julgamos de outro modo, e com fundadas razoens.
A maneira obseqniosa com que o Presidente da Juncta de
Pernambuco se tem portado para com as Cortes e Governo de
Lisboa, está tam longe de haver conciliado ao Presidente a boa
vontade dos inimigos do Brazil em Portugal, que os agradecimentos, que a isso daõ, he chamar-lhe a hypncrisia do Gervasio.
Donde se vé claramente, que logo que tenham a força, assim
como tem o desejo, quaesquer que sejam os cumprimentos, qoe
agora façam a Pernambuco, em quanto parece recuarem se preparam para dar o salto, e se puderem colher ás maõs a Gervasio,
fallo-haõ pagar bem caro o arrojo de ter expulso o batalhão do
Algarve, e naõ ter recebido os novos algozes que para lá lhe
mandaram. Pouca previdência he preciso para conhecer isto,
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icflectiudo-sc na linguagem, que sempre se expressou nas Cortes
a respeito das desordens em tempo de Rego, 110 que disseram os
periódicos do partido do Governo em Lisboa, a este assumpto, e
das opinioens que ainda hoje mesmo propalam.
Nem ie engane Pernambuco com as apparencias de que as
expediçoens se dirigem para a Bahia. E s t a cidade he a que m e nos rancor tem attrahiúo a si d o partido inimigo do Brazil em
Lisboa ; porque os Bahianos saõ os que mais submissos se tem
mostrado ás Cortes. Logo o fim dessas expediçoens á Bahia naõ
he senaõ o formar ali uni ponto de apoio, donde saiam depois a
atacar os lugares, que se suppoem mais obnoxios á dominação
de Lisboa ; e podem estar seguros os Pernambucanos, que elles
naõ deixam de lembrar na cabeceira do rol.
Esta claro, que os Generaes Portuguezes recrutarão na Bahia,
e a g e n t e , que os patriotas níiõ empregam em defeusa de seu
paiz, será distribuída pelos regimentos Europeos, e obrigada a
ir degolar seus patiiciose irmaõs : nisto viraõ a cair as conteraplaçoens presentes, quando medidas decisivas agora remediariam
cabalmente esse mal para o futuro.
Naõ agradando em Pernambuco o Decreto de S. A. R . seria
melhor seguir outra vereda do que a practicada por aquella
Juncta Governativa. O Decreto mandava convocar Deputados
de todas as provincias do Brazil. Mas o Presidente da J u n c t a
de Pernambuco objectou, e parece-nos que com razaõ, que esses Deputados só teriam, segundo a letra do Decreto, voto consultivo e naõ deliberativo : desagradou por tanto o modo, porque
o Decreto estava annunciado ; mas o remédio éra dar a esses D e putados as instrucçoens necessárias, sobre o modo porque h a v i am de proceder, e caso naõ cumprissem com isso, ou caso nao
fossem attendidos, mandallos retirar ; porque isso certo que esta
claramente providenciado no dicto Decreto.
O maior mal que dahi se podia seguir, éra tentai o Principe
introduzir um Governo despotico, mas isto poderiam os D e p u t a dos das Provincias remediar a todo o tempo ; quando que a falta de ligação de Pernambuco com o Rio-de-Janeiro, dá espaço para que os inimigos do Btazil concentrem suas forças na
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Bahia, e dahi ataquem Pernambuco primeiro, e depois alguma
das províncias do Sul, com os mesmos recursos, que tirarem de
Pernambuco.
O resultado final naõ he duvidoso ; porque naõ entre na cabeça de ninguém, que 8.000 homens, ainda quando isso se realize,
sejam bastantes para conquistar, guarnecer e conservar todas as
cidades marítimas do Brazil: mas no entanto se isso se previnisse agora, o que fácil seria com a uniaõ de Pernambnco e Riode-Janeiro, poupar-se-hiam muitas mortes, muitos encommodos,
e muito atrazo, que teraõ os negócios do Brazil; e ainda que o
resultado de tudo isso venha a ser a ruína total de Portugal, e
sua final sugeiçaõ á Hespanha, todo esse mal de Portugal naõ
he consolação, para o que houver de soffrer o Brazil.
Quanto ás duas ultimas provincias do Norte ; aos 11 de
Março tomou posse a Juncta Governativa da provincia do Para
eleita segundo a recente ley das Cortes. Foi nomeado Presidente o Doutor Lacerda, e Secretario Joaõ Lopes da Cunha:
os vogaes saõ o Ten. Coronel Manuel Gomes Pinto ; oConego Joaquim Pedro ; o Capitão de Fragata Jozé Joaquim da
Silva; e Jozé Rodrigues de Azevedo.
O Maranhão conserva-se, bem como o Pará, obediente ás
Cortes; mas essas provincias devem, mais dia menos dia, seguir o impulso das outras ; principalmente quando Pernambuco se desenganar de que lhe convém unir-se ao Rio-de-Janeiro, e mui principalmente se para isto se naõ usar da menor
coacçaõ; mas sim da persuaçaõ ; para naõ cair nos mesmos
erros das Cortes, e naõ ficar exposto ás mesmas conseqüências.

Estado Político de

Portugal.

Ja tinhainos notado, no nosso N.° passado, que houveram em
Lisboa distúrbios, cuja causa próxima pareceo ser o desejo de
alguma gente de baixa condição, de expulsar os Gallegos do tra-
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balho na alfândega, e outros lugares, para ahi se introduzirem
os queixosos, alegando, que eram naturaes do Reyno, e por isso
mereciam pieferencia aos outros, que eram estrangeiros. O M i nistro da J u s t i ç a , mandando devassar desses tumultos, deo a entender, que pessoas de mais alta esfera influíam nesses acontecimentos, o que foi positivamente negado pelo Intendente Geral
de Policia, antes mesmo de c o m e ç a r a devassa, que se mandou
tirar.
Esta contradicçaõ de pensar, ou ao menos de expressão, entre o Ministro de J u s t i ç a e o Intendente de Policia, foi seguida
de dous factos, que parece terem com isso relação : um, que o
Intendente pedio a sua demissão : outro que o Ministro de J u s tiça fez ás Cortes um officio, lido na sessaõ de 2 9 de Abril, que
o Leitor poderá ver no extracto que demos dessa sessaõ, e no qual
pede se lhe dem extensos poderes, para exterminar de Lisboa
quem lhe parecer. A s Cortes referiram o negocio a uma Commissaõ, que dentro em meia hora fez o seu relatório, e as Cortes
conviéram era conceder ao Ministro os poderes, que pedia, por
tempo de um mez, e se fosse preciso continuállos, tornasse o
Ministro a representar. Isto concedido, poz o Ministro logo em
execução as proscripçoens, que meditava, e nellas se acham inclusas as seguintes pessoas :—
Monsenhor Pinto.
D , Gil, Major graduado de Infanteria.
Henrique, Tenente da Policia.
O Pagador do Regimento N." 18.
Caetano; Boticário ao Poço Novo.
Jozé Maria d ' A g u i a r Soliano ; Hespanhol.
O Major Chicória ; testemunha da justificação de T . Jordaõ.
D. Prior de G u i m a r a e n s .
Prior Mor de Christo.
O Padre Dominsros de N. S. Mexia.
O ex-Brigadeiro Jordaõ.
O ex-Major Pimenta.
O Capitão Padua, do Estado-Maior.
V O L . X X V I I I . N.° 169.
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Pineti.
O Ajudante do Regimento N.° 18.
O T n . Coronel Caeiros, dos Atiradores.
Todos os ceclesiásticos, que tiverem cura d'almas, retirados para
suas residências.
P e d r o Chapuis, Francez, foi mandado sahir do Reyno por
ordem do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Ora nós naõ pretendemos decidir, se o Ministro tinha ou naõ
receios assas bem fundados, para haver pedido os poderes, que
as Cortes lhe concederam, ou se isto he mera pantomima, para
seus fins particulares : na verdade seria temerário julgar dos sentimentos reaes do Ministro, em cousa tara séria, sem outros dados mais que os da conjectura ; e naõ estamos acusluroatlos a
escrever assim, para o publico, qual quer que seja a nossa mera
opinião particular.

Mas quanto ás Cortes outro he o negocio.

A s Cortes inferiram o officio do Ministro a uma Commissaõ :
esta fez o seu relatório inimediatamente, sem ter tempo de fazer indagação alguma ; e attreve-se a dizer, que se se verificassem esses m a l e s , que o Ministro aponta, arrastariam as maiores
calamidades publicas.
mo sabe isso ?

Perguntaríamos aqui á Commissaõ < co-

O Ministro tal naõ disse, e a Commissaõ naõ

fez indagação alguma

t

como justifica pois essas

pezadissimas

expressoens ?
Mas uma Commissaõ pode decidir aceeleradamente, as Cortes
saõ uma corporação numerosa, e ahi esperávamos ver alguma
hesitação mais, e algumas duvidas.
; Tractava-se de decidir se os bordados das casacas deviam ter
folhas de carvalho ou caxos de uvas ?

< lnquiria-se se o porteiro

deveria ter o ordenado de 500 reis diários ou 505 e um ceilil?
Naõ.

Era a questão de deixar todo o Reyno á mercê do Secre-

tario de Estado, com poder de exterminar ou d< gradar, qualquer
cidadão, que lhe parecesse : naõ importava is> o nada m«nos do
que a suspensão dos sagrados direitos da liberdade do homem,
sanccionados por essas juradas Bazes da Constituição, que se
proclamaram sanetas e invioláveis. Mas esse tremendo sacrifício
das bazes constitucionaes, diraõ. éra preciso para a salvação da

Miscellanea.

[721] 7 2

P á t r i a : seja assim ; m a s ; um sacrifício de tam alta importância naõ merecei ia ao menos a metade, sequer a quarta parte do
tempo, que as Cortes e sua Commissaõ empregaram em e x a m i uar, discutir, e decidir, sobre os bordados das casacas ?
Bem sabemos, q u e nos poderão dizer, q u e tendo havido no
dia precedente ao em que as Cortes tomaram esta resolução,
sessaõ secreta, ahi se teria talvez ponderado o caso, examinado
particularmente as razoens do Ministro, e ajustado, qUe a decisão publica parecesse unanime. Mas isto de forma nenhuma
deve satisfazer o publico ; e se isso suppozessemos, antes j u l g a ríamos esse proceder das Cortes, como indecente mancomunaçaõ,
a sessaõ secreta, como verdadeira cabala, e as discussoens p u blicas, comoinéro entremez para divertir o povo, com a p p a r e n cias de unanimidade nos membros, quando no particular he que
se tomavam as resoluçoeus : tal pantomima seria o maior labeo
áG Cortes ; e de facto a farça naõ poderia durar entaõ muito tempo.
^ Que se custuma fazer em casos idênticos nos paizes constitucionaes ? Na Inglaterra por exemplo, quando os Ministros tem
proposto a suspençaõ do habeas corpus em algnma provincia
onde haja distúrbios ? Se a medida he proposta pelos Ministros
com referencia a documentos, que naõ devem ser públicos, referem-se estes a uma Commissaõ Secreta do Parlamento, que o s
examina, e dá sobre elles a sua opinião, e depois discute-se a
matéria em plena s e s s a õ : se os documentos naõ saõ dessa natureza, he toda a matéria discutida em publico ; mas em ambos os
casos se produzem as razoens pio e contra.
Neste exemplo, o Ministro de J u s t i ç a naõ produzio documento
algum, em prova de sua asserçaõ ; a Commissaõ naõ fez e x a m e algum, e as Cortes acordaram o que Ministro pedia, sem deliberação
e sem debate. T o m a m o s a dizer, o Ministro poderia ter justificados motivos para o que pedio, mas concederem-lhe as Cortes o
poder amplo de fazer as Septemblizaidas, que quizesse, sem haver
accusaçaõ, sem ouvir os suppostos réos, sem as Cortes examinarem os motivos, sem haver nellas se quer uma voz, que se o p p u zssse d adoncaõ de medidas arbitrarias contra a liberdade iudi-

722

Miscellanea.

vidual,—uma de duas, ou P o r t u g a l se acha no iminente perigo
d e s e v e r a n n i h i l a d o por uma facçaõ occulla. por extremo temível, e isso tam evidente, que nem se precisam provas nem exame,
ou naõ hf nas Cortes ninguém, que saiba apreciar o que he segurança •; liberdade individual.
Mas, exista ou naõ esse p e n g o , seguramente em caso tam importante como he a suspensão de artigos das Bazes, ja juradas,
de que depende a segurança individual, deveria ao menos respeitar-se a formalidade de fazer isso por uma ley, á qual El Rey
desse essa sancçaõ forçada, que ainda se lhe permitte.

Mas

nem se quer isso houve: mandou-se executar o que pedia o
Ministro de J u s t i ç a por uma roera ordem do Secretario das Cortes, a qual transcrevemos a p . 6 1 9 , quando para os bordados das
casacas saio uma ley com todas as formalidades

estabelecidas

para as mais graves resoluçoens das Cortes.
Se um caso de que depende a liberdade e segurança individual
he tractado com tal leveza pelas Cortes e- que garantias

restam

á Naçaõ para esperar, que outros direitos, se alguns ha, de igual
importância, seraõ tractados com maior respeito ? Repetidas vezes temos dicto, que a differença essencial entre o Governo constitucional e o despotico existe na necessidade, em que está o primeiro, e de que se absolve o segundo, de seguir as formalidades
das leys. Se umanecessidade de transcendente natureza existe, que
force a dispensa dessas formalidades, para a salvação do Estado,
tal necessidade deve provar-se ; mas as Cortes, nem sequer perguntaram se havia essas provas.

Logo ou o perigo de Portugal

he evidente, ou naõ ha nas Cortes quem aprecie o que he liberdade individual.
As desordens, que mencionamos no nosso N.° passado, acontecidas em Lisboa, foram

imitadas em Villa Franca aos 15 de

Maio, acabando com se prenderem os dous cabeças do motim .
outro distúrbio houve em Setúbal.

Em Villa nova de Gaia, de-

fronte do Porto, houve, aos 13 de Maio, similhante motim, e com
os mesmos pretextos, que éra expulsar os Gallegos, como estrangeiros, das occupaçoens em que se achavam empregados.
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Ora tudo isto apenas justificava a suspensão das Bazes da
Constituição, ou d o H a b e a s Corpus,
como lá se explicam, por
«3in mez, em iodo o R e y n o . E r a por tanto preciso, que a p p a r e cesse mais alguma cousa ; e de facto apparecêo. Aos 2 de J u nho teve o J u i z do Crime da R u a Nova ordem de a t a c a r a officina, em que se imprimia o Liberal na Rua Formosa, e ali achou
que se estava i m p r i m i n d o uma proclamaçaõ, que recommenda,
(segundo diz o Diário do Governo, publicando a participação do
Juiz do Crime ao Ministro de J u s t i ç a , ) dissolver as presentes
Cortes, convocar as a n t i g a s , modificando-as com o estabelicimento de duas Câmaras ; depor E l Rey, e pôr em seu lugar o I n fante D. Miguel, á frente de uma Regência : assassinar os m e m bros das Cortes mais conspicuos, Scc.
Como ainda naõ vimos a lal proclamaçaõ, somos obrigados a
estar pelo que diz o Diário do Governo ; mas lantos exemplos nos
tem dado a França, e outros paizes, e mesmo P o r t u g a l . d e pretensas conspiraçoens, inventadas pelos mesmos contra quem ellas
se suppoem dirigidas, a liin de causar um susto publico, e j u s tificar taes ou taes planos, que naõ estamos de todo dispostos a
dar credito absoluto ao rumor, que characteriza este negocio
por uma importantíssima conspiração : pelo menos até agora só
apparece o crime de se imprimir uma proclamaçaõ rontra o Governo, crime que podia ser j u l g a d o segundo a nova ley, pelo s
jurados da chamadaliberdade da imprensa ; e quanto aos criminosos aprehendidos, saõ tam poucos, e tam insignificantes, que
naõ indicam a tremenda conjuração, que o Diário do Governo nos
parece querer inculcar.
Os prezos foram Francisco de Alpoim e Menezes ; J a n u á r i o
da Costa Neves, official da Secretaria M i l i t a r ; Manuel Ferreira,
criado de s e r v i r ; Joaquim Rodrigues da Costa Simoens, aprendiz
de compositor na imprensa, e rapaz de 18 annos.
Parece-nos pois, que, em vez de conspiraçoens, o que ha em
Portugal he que o povo começa a desgostar-se, por ver tam mal
seguido, na practica, o systema constitucional, que os governantes tanto inculcam na teoria : q u e esses desgostos começam a
e x a l a r discursos : e nue nor isso se vam tomando medidas paia
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amedrontar gente, a fim de que se naõ escreva nem falle aquillo
que cada um pensa. Ora isso éra o mesmo que fazia o Governo
passado, e com isso nada remediou ; porque, que importa que se
prohiba aos queixosos o fallar, se.se deixam continuar os motivos das queixas ? E se ha ou naõ motivo de queixa, o Leitor
verá pelo que vamos a dizer, e no que naõ pomos nada de nossa
casa, pois nos leferimos a factos, que mostram os mesmos Diários
do Governo, e debates das Cortes.
Na sessaõ de 2 3 de Maio j a se fizeram queixas, por se naõ
ter concluído a C o n s t i t u i ç ã o ; posto que as Cortes, convocadas
principalmente para esse fim, estejam ja a dezesseis mezes em
actividade: a indicação, que a este respeito se fez, deixou as
cousas como d'antes ; porque se decidio, que o Presidente nomeasse, para se tractar da C o n s t i t u i ç ã o , os dias, que julgasse mais
convenientes : e isso éra o que se fazia até aqui. Ora be desaber, que cada um dos Deputados vence cerca de seis mil cruzados por anno, e isso, que para si votaram foi o mesmo que deram
ao principio aos Secretários de Estado ; ora os Secretários de Estado saõ quatro, e os Deputados saõ perto de 150, com que a
seis mil cruzados cada um, e n a õ tendo acabado a Constituição,
nem se sabendo ainda quando acabará a sessaõ, e visto o estado
exhausto do Erário, lá tem razaõ o povo de perguntar, quando
acabará esta despeza, sem que a tal reparo, (seja ou naõ seja
justo) se possa exactamente chamar conspiração contra o systema constitucional.
Continuam a pagar-se e x u b e r a n t e s

e mal merecidas penso-

ens, como he ao Saltei e outros, a pezar do que se disse na sessaõ 3 6 4 ; em que se tentou fazer nisso alguma economia ; e continuando as cousas assim, he impossível que a gente sensata, e
amante do systema constitucional, possa approvar similhante
administração em que dizem que de constitucional sô se acham
palavras, e mudança de pessoas, com a mesma arbitrariedade, e
descaminhos da Fazenda publica, que havia durante o systema
despolico.
Nessa mesma sessaõ 3 6 5 , em 8 de Maio, o Deputado Moura,
oppondo-se a p-.oposiçaõ de trofiuiniade li. Ciliilúro, e de coaic
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lar essas iníquas pensoens, tractou de indispor iodos os empregados públicos contra Carneiro, como se este houvera fallado de
se uaõ pagar a qaem serve; quando só se tractou de luar aos
zangoens do Estado as indevidas sommas que chupam á Naçaõ.
Para isto pedio Moura a Carneiro, que apresentasse logo no outro dia a lista dessas inúteis pensoens ; como se Carneiro, ou outro alguém pudesse tal fazer de repente, e sem as previas informaçoens necessárias. Daqui se segue o rosnar-se, que cada um
dos deputados influentes das Cortes só tem a mira em formar seu
partido ; e nesta occasiaõ até se alegou, que se naõ deviam
augmentar os descontentes coarctando essas enormes pensoens ;
como se fosse justo, político ou possivel fazer esses homens ou
a naçaõ contente, deixando-os roubar a substancia do Estado.
He por isso, que taes deputados, e todo esse partido estigmatizam os que se quiexam dos presentes abusos, coro a nota de
inimigos do systema constitucional, o que dizem os outros he pura
calumnia, paia divertir o espirito publico, do verdadeiro estado da questão. Ninguém se queixa por ora de que haja systema
constitucional, mas -sim de que esse systema seja tam mal seguido pelos que governam, que se naõ remedéam nenhuns dos
abusos antigos.
Nessa mesma sessaõ 364 se explicou assim Fernandes Thomaz :—" saõ passados quasi dous annos, que principiamos a
nossa regeneração, e ainda se naõ fez cousa alguma em reformas:
ainda nem um só Ministro na sua repartição a emprehendeo ao
menos."
Veja-se o mais que disse o Deputado, nos extractos, que damos dessa sessaõ, e decida o Leitor se ha ou naõ razac de queixa,
« se essas quiexas as pode ninguém imputar a desaffeiçaõ ao
systema constucional. So hypocritas, so homens que deliberam por espirito de partido e para conciliar a si facçoens, poderão usar de tal subterfúgio.
O Ministro da Guerra, Cândido, lavrou um decreto a favordos
militares, que serviram a França contra sua pátria, igualandoos aos outros que a defenderam contra esses, que a atacavam,
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i Que outra cousa se podia esperar de um Ministro de Estado
incuiso no mesmo crime ?
Mas supponhamos, que esses afrancezados, por circumstancias
inculpuveis combateram contra a pátria, que naô tem crime,
mas que só por infelicidade

naõ puderam servir o seu pai/.:

seja a s s i m ; mas com que justiça se igualam esses aos outros,
que tiveram a boa forluua de derramar seu sangue servindo effectivamente á Naçaõ ?

Se uro militar por estropiado tem a in-

felicidade de naõ poder ir servir na corupanha ha de dar-se-lhe
o mesmo prêmio, que se designa ao outro que actualmente pelejou nas batalhas?
Cândido he digno successor de Pampolonai e
os mais, que serviram os Francezes saõ dignos
pedimos em nome da consistência, que se dé
mendaa D . Lourenço de Lima, e se reintegre
Conselheiro de Fazenda.

se elles, e todos
de recompensa;
mais uma comuo seu lugar de

Aos 2 0 de Maio se pnnullou, em revista, a sentença dada
contra Gomes Freire e outros, pela qual foram levados ao patibulo no Campo de Sancta Anna, aos 18 de Outubro de 1817.
Tardia recompensa ao patriotismo, e bem mal ajuizada, pelos
patriotas, que se chamam agora os defensores da liberdade ; por
que, para si declararam logo as Cortes, que a revolução que
tinham feito éra legal ; para Gomes Freire, e os demais, contentararu-se com os mandar sentenciar de novo, naõ sabemos se
pelas leys que regiam naquelle tempo, ou se por outros princicipios: dizem que dous dos juizes votaram contra a absolvição.
Faça-se se agora a comparação: os que pelejaram contra a
pátria ; saõ salvos por uma amnistia, e depois igualados aos
que serviram : os que morreram martyres pela pátria, e ioifreram outros castigos saõ mandados processar de novo, e só
agora he que podem alcançar naõ graça do Governo Constitucional; mas outra Sentença nos tribunaes jurídicos.
Ah regeneração de Portugal, em que maõs caístes! Exclama
muita gente, a quem se quer tapar a bocca, chamando-lhe conspirado res.
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O Ministro da Guerra pedindo-lhe as Cortes explicação desse
decreto a favor dos afrancezados, tem o descaramento de se desculpar com a amnislia das C o r t e s ; corno se um perdaõ aos
criminosos envolvesse de alguma maneira a idea de os premiar
ainda em cima, contando-lhes como tempo de serviço, aquelle
em que pelejaram contra a pátria. O mais b e , que esse D e c r e to do Ministio da Guerra, posto que passado em Novembro de
1821, ficou escondido, até que por acaso delle souberam agora
us Cortes, e perguntaram por isso. 2, Que lal he o machiavelismo desses Ministros Constitucionaes*?
Na sessaõ da 4 de Maio fez a Commissaõ de Constituição
seu relatório, sobre a altercaçaõ que houvera entre o Conselho de
E s t a d o e Secretario de Estado da R e p a r t i ç ã o da Guerra, a r e s peito da nomeação de um Governador para o Ultramar, que o
Conselho de E s t a d o naõ j u l g a v a capaz do lugar, mas naõ q u e ria declarar ao Secretario, posto que se oflèrecesse a fazello a
El Rey, as razoens em que fundava o seu dictamen.
A Commissaõ, devendo declarar qnal éra a interpretação da
ley, porque isso he o que pertence ao poder Legislativo, refere
o que acha ser mais conveniente; mas sempre d i z , que a i n gerência do Secretario de Estado parece uin pouco excessiva,
e talvez repugnante ao espirito do Decreto, que deo Regimento
ao Conselho de E s t a d o .
Mas este Ministio da Guerra, que he o celebre Cândido, e
que merecia ser estigmatizado de outra sorte, escapa cora se
lhe dizer, que he elle o responsável, se naõ seguir, do mesmo
modo que se seguir, o parecer do Conselho de Estado t D e
que serve por tanto tal Conselho?
O Astro d a Luzitania N° 6 5 , dando conta de um baile na
Assemblea P o r t u g u e z a , em Lisboa, a que S. M. (El R e y , ) a s sistio, diz assim : — " A satisfacçaõ da Assemblea, só foi
agoarentada pelo nojoso servilismo, com que o D e p u t a d o P a m plona se portou ; pois q u e , naõ contente de trajar a farda de
Secretario de Estado, que foi ; naõ contente de haver beijado
a maõ de joelhos a S. M . esteve ainda na mesma servil posiVor..
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<aõ todo ,» tempo, quf S. M. e seus A u g u s t o s filhos estiveram
á meza.

; Que uienibio da Soberania Nacional ! j Que Repre-

sentante de um povo livre !
Quanto á arrecadação da Fazenda, e o darem os empregados
nella suas contas, tudo vai, como diz Fernandes Thomaz, do
mesmo modo, que ia dantes.
Por exemplo : o Commissariado tem d*; dar contas pela repartição da F a z e n d a . O passado Commissario Geral ainda naõ
deo contas, e ellas avultam em sommas conside.abilissimas;
mas agora he esse mesmo ex-Coiiv.iiissario o Ministro da Fazenda, que mui justiceiro deverá ser, se tomar as contas a si
mesmo com grande severidade. Assim querem que prosiga
o systema constitucional, t.>perando-se por taes milagres.
A s medidas, que se chamam arbitrarias e despoticas, nos que
governavam antigamente, apparecem também de vez em quando, para augmentar os motivos de queixa.
O Prior do Paul foi processado por denuncias anonymas. Fulano H e n r i q u e , por proferir algumas palavras.
Fr. Manuel da
E n c a r n a ç a õ , por suspeito de escrever certo manuscripto; ultimamente foram degradados, os que mencionamos acima, sem
mais forma de processo,
prova ou serem ouvidos; porque
assim o determinaram as C o r t e s ; mas se ha com effeito esse
descontentamento, naõ será modo de o remediar introduzir de
novo o antigo systema das rolhas nas bocas.
Na sessaõ de 2 3 de Maio o D e p u t a d o Trigoso fez uma moçaõ, para que se perguntasse ao Governo qual dos Ministros tomava sobre si a responsabilidade de mandar as tropas para o
Brazil. Ora parece que j a éra tempo de estar bem conhecida «
estabelecida a responsabilidade dos Ministros de E>tado, e como por esta moçaõ se vé, que o naõ está, naõ he de admirar,
que o publico comece a perder a paciência com tanto esperar:
e que por isso se peisigam aquelles, que se suspeitam de
declarar essas quiexas.
O Deputado Bastos fez, na sessaõ rie 2 3 de Maio, uma indicação, para que as Câmaras, debaixo de certos regulamentos,
que apontava, pudessem depor os D e p u t a d o s , e ordenar novas
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eleiçoens, para os s u b t i t u i r . Bastos expoz ao longo os perigos
de se formar uma Aristocracia nas Cortes, de esta se combinar
com o executivo, e de com romper-se assim em breve tempo a
forma de Governo. A experiência do que está passando indicava a necessidade desta medida: mas o Deputado Moura
disse, que éra esta uma das proposiçoens, que se devia regeitar
in limine; e por fim assim suecedeo, porque foi regeitada.
Por uma portaria de 3 0 de Abril, naõ só se mandaram por
em vigor as despoticas e oppressivas leys do Marquez de P o m bal sobre a necessidade dos passaportes para viajar dentro em
Portugal, mas até se mandou que despejassem Lisboa todos os
que o Governo lhe aprouve chamar vadios, mettendo nesta conta
a gente, que das Provincias vem procurar sua vida á c a p i t a l ; e
mais ainda ordenou, que também fizesse o Intendente da Policia retirar da Corte os pretendentes, que importunam os Secretatarios de Estado em suas audiências com requirimentos injustos.
Naõ se dando porém a norma, nem sendo possivel dalla, para
que o Intendente da Policia possa conhecer, quaes saõ os p r e tendentes que naõ amotinam os Ministros d ' E s t a d o s , e quaes os
que os amotinam com inúteis requirimentos, \ qnem poderá
terminar as injustiças a que tam vagas ordens daraõ l u g a r ?
Tal he o presente estado político de Portugal.

Escriptos

cm Portugal

contra o

Brazil.

Entre os expedientes, que se tem adoptado em Portugal, para
inflamar os espíritos, e promover a desunião do Brazil, naõ tem
esquecido aquelle de publicar escriptos, em que por insultos se
azedem os Brazilienseu, e por sofismas se prepaiem os Portuguezes para essa desunião. Persuadidos sempre da grande utilidade,
que Portugal tiraria de sua uniaõ com o Brazil, recomrr.endandoa, como tam afincadamente fizemos, no que temos escripto para
o Brazil, confessamos, que nos vimos atônitos e desconsolados,
achaiulo-nos contrariados Iam depressa por esse partido domí-
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nante em Portugal, que asoalha por toda a parte a iusigiiificancia do Brazil, e o proveito que Portugal tiraria de sua separação. ,
O Campeão Portuguez e.n Lisboa, que he agora o orgao desse partido, parece ter por fito principal, a propagação dessas
ideas ; e nós naô nos faríamos cargo de expor aqui alguns de
seus argumentos, se naô fora pela influencia, que isso tem no
que respeita o Brazil; porque quanto a Portugal, elle tem o direito de se annihilar como potência independente, de se sugeitar
á Hespanha, ou de seguir outro qualquer partido, que supponba
ser-lhe útil ; com tanto que deixe em paz o BrazilComeça o Campeão o seu N.° 5.° com estas palavras. "Foi
sempre usança velha de todos os Governos arbitrários, ou despoticos, prender, desterrar, e até Septembrizar ora em grosso, ora
por miúdo, a todo o homem independente, que naõ queria ou
sabia curvar-se ás opinioens ou caprichos do poder absoluto."
Quando o Campeão ista escrevia, de certo naõ estava no segredo do que se meditava fazer, e se fez, antes desse N.° sair á
luz em 4 de Maio; porque aos 20 de Abril ordenaram as Cortes,
que o Ministro de Justiça tivesse esse poder de Septembrizar, o
qual tem ja posto em practica ; e se nos disserem, que isso be
necessário para a segurança do presente Governo; lembrará logo
que essa mesma razaõ, e pelas mesma* palavras, alegava o Governo passado em sua justificação.
Ora este espirito de arbitrariedade, que apparece em Portugal,
sendo tam contrario ás ideas do nosso século, tem-se feito ainda
mais temível no Brazil; porque ali se tem sentido seus effeitos
cora maior vehemeucia, pela espada férrea, e naõ de manteiga,
que o mesmo Campeão descrevêo.
Depois das Cortes terem dado ao Ministro o poder de Septembrizar, pelo espaço de um mez ; descubrio elle uma conspiração, pela qual parece naõ só justificar-se a concessão daquelle
poder arbitrário, mas lançar os fundamentos para que elle se estenda a mais tempo; e notamos, logo, que se diz ein Lisboa, ter
sido o General Rego, quem descubrio a conspiração; preparando-se assim a opinião publica, para receber esse General, tam
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isto com o que disse Borges Carneiro, de se
caõ de fila ao Brazil, boa razaõ se dá ao Brazil
que este he o dicto caõ de rila, que se tem em
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O Campeão examina esta q u e s t ã o . " T e m direito o Brazil de
se declarar Independente ? " Resolve pela negativa, e pergunta
( Se a provincia da Beira tem o direito de se separai do resto de
Portugal ? e resolvendo t a m b é m , que n a õ ; diz, pela mesma r e gra, que o Brazil naõ tem direito de se separar de P o r t u g a l .
Nós, perém, invertendo a questão, perguntamos ; tem o pequeno Portugal, direito de se separar do grande Brazil, quando a
respeito delle está, em grandeza, na mesma proporção da P r o vincia da Beira, para com o todo de P o r t u g a l ?
No N.° 6.° o Campeão fazdescançar as esperanças de seu partido em sugeitar o Brazil, nos dous estratagemas de oppôr as
mesmas provincias do Brazil umas ás outras ; e de suscitar uma
revolução dos negros naquelle paiz ; e desenvolve muito ao longo
estas lembranças ; para que os executores desses planos se naõ
esqueçam desses expedientes, quando estiverem apoiados com
sufficiente numero de tropas de P o r t u g a l .
Naõ nos demoraremos em reflectir sobre a immoialidade destes
meios ; porque claro está, que o espirito de partido naõ deixa a
esses homens a razaõ livre, para meditar na atrocidade de tal
conspiração; mas he de importância dizer alguma cousa, sobre
o abysmo em que Portugal se vai a submerger com esse systema.
As noticias de H e s p a n h a referem, que a Cóite de Madrid fez
um tractado com a de Lisboa, para esta lhe enviar um auxilio de
12.000 homens ; e adiantam mais, de que com efléito, um corpo
de 2.000 homens de cavallaria, commandados pelo General S e pulveda, e um bello parque de artilheria marchavam j a em duas
divisoens, uma p o r S e g o v i a , e outra por Valladolid. Ora o G o verno em Lisboa tem resolvido mandar para o Brazil 8.000 h o mens, que com esses 12.000 para a H e s p a n h a fazem 2 0 . 0 0 0 ; e
como todo o Exercito de Portugal (em papel) consta de 2 4 . 0 0 0 ,
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restam 4-000 homens, para todo o serviço de Portugal c" Como
he possivel que o Governo actual se mantenha,

com tam extra-

vagante systema ?
O êxito cia expedição para o Rio-de-Janeiro, prova quaes seiaõ
as conseqüências demandar tropas para o Brazil. Dessa expedição
lá ficou uma fragata, c de 600 a 700 homens ; e também

ficaria

a n ã o , única que tem Portugal, se o Principe Regente assim o
quizesse.

Os 8.000 homens, que forem

para o Brazil, ou a

parle delles, que se puder preparar e esquipar, em breve se faraó
agricultores no paiz, augmentando a sua população, porque sendo favorecidos pelos habitantes, naõ bavéra forças humanas que
embalassem a desersaõ.

Acabados es.es 8.000 homens, que

ruina naõ se segue a Portugal, se os quizer substituir por outros
8.000?

Mandem dez, vinte,

trinta mil homens, tantos mais

colonos receberá o Brazil.
J a que esse partido anti-Brazilico se naõ quer lembrar dos
exemplos antigos, de como a Hespanha se arruinou, por querer
subjugar os Hollandezes á força d'armas, e com o que fez a
prosperidade da Hollanda ; do exemplo da Inglaterra, que pelo
mesmo inconseqüente methodo perdeo os Estados-Unidos; pelos
menos deveriam olhar os Portugueze' para o que está suecedenda agora mesmo á Hespanha com suas colônias; para isto naõ
éra preciso abrir os livros da historia ; mediocre informação das
gazelas diárias bastava, para conhecer o que nisto ha, e prevenir
que Portugal fosse seguindo os mesmos erros, e pelos mesmos
passos.
O Governo central do Brazil

naõ tem necessidade, nem de

obrigar por força todas as piovincias, a que se lhe unam logo,
nem de as riscar da uniaõ ; que he a alternativa, que suppoem
o Campeão.

O Principe Regente acha-se j a apoiado pelas mais

importantes piovincias, que constituam todo o Sul do Brazil ; as
outras por si viraõ á uniaõ, logo que as circumstancias se lhe
proporcionem ; e este acontecimento será sem duvida accelerado,
pela invasão, que se intenta em P o r t u g a l .
As ultimas noticias, que tcctbt mos do Rio-de-Janeiro, referem,
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que ali se meditava o plano de franquear o districto Diamantino
a todos que ali quizereni tirar os diamantes e ouro, com tanto
que sejam huitiHis livres. Considere Portugal a vastidão das conS' quencias de similhante medida. O Clima de Minas he mui similhante ao de Portugal, e esta nova aitracçaõ fará correr para
ali todo o soldado P o r t u g u e z , que se puder escapar.
Mandem
8, 10, ou 3 vezes lO.ÒÜO homens, de Portugal, e ver-se-ha em
breve o caminho, que t o m a m ; seraõ todos novos braços empregados no Brazil, e outros tantos escravos menos, que se precisam
,; e a Portugal, que talta naõ fazem ?
O Campeão divide a historia dos interesses, que Portugal
tem tirado do B r a z i l , 1.» a do o u r o ; 2.a a do coininsicio ; 3.a
a passagem d'El Rey para o Rio-de-Janeiro.
Quanto a primeira, queixa-se de que a immensa somma de
ouro, que o Brazil deo a Portugal, durante o tempo mais productivo das Minas, toda passou para o Estrangeiro, i Mas, que
culpa tem o Brazil desses desperdícios de Portugal ; os Portuguezes, em vez de com essas riquezas melhorarem o seu paiz, e
favorecerem sua agricultura abrindo canaes, construindo estradas,
edificando, pontes, kc. kc, gastaram esse diuheiro nas mais
futeis vaidades : e por exemplo, deram um milhaõ a Roma, para
comprar um altar em musaico, que se acha na igreja de S.Roque
em Lisboa ; dahi outro milhaõ ao P a p a , para que dissesse missa
nesse altar antes de vir para Portugal ; dahi outro milhaõ á mesma Corte de Roma para que consentisse o dividir-se Lisboa em
Oriental e Occidental, coin um Arcebispo n'uma parte, e um Bispo na outra ; logo depois outro milhaõ, para se tornar a desfazer
essa divisão e reunirem-se as duas dioceses ein um Patriarrhado ;
&c. &c. &c. Ora que culpa tem o Brazil de havei Portugal assim
dissipado tam estupidamente esse ouro, que se lhe mandou do
Brazil ?
Na segunda epocha, diz o Campeão, que muito mal se a p r o veitou do Commercio do B r a z i l ; assim he, mas a culpa naõ he
dos Brazilienses, que viviam debaixo da espada férrea dos Portuguezes ; só com Lisboa e Porto podia o Brazil commerciar, e
só pelas leys dictadas por P o r t u g a l ; o Brazil naõ fazia mais
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que obedecer ; portanto se a ignorância e iucrcia dos Portuguezes lhes naõ permittio aproveitar-se desse commercio do Brazil,
que todo se vinha fazer a Lisboa ; se pelas más leys, que se faziam em Portugal, e só t m

Portugal, os es-trangeiros tiravam

desse commercio todo o partido { que culpa tem disso o paciente
e soffredor Brazil, que gemendo debaixo do mais ruinoso monopólio coro m e r a ai, e do mais oppressivo despotismo político, naõ
podia progredir ou adiantar-se em ramo a l g u m ; porque tudo
tendia a coaretar as vantagens do clima, da fertilidade do terreno,
e das facilidades do commercio.
Quanto á 3.a epocha, o Campeão faz-se por extremo engraçad o ; porque, seguindo a linguagem da moda agora em Portugal,
diz, que a abertura dos portos do Brazil ao commercio estrangeiro,
o que foi conseqüência da passagem d'El R e y para a America,
arruinou o Brazil. Grande piedade e compaixão se mostra pelo
B r a z i l ! < E como se ha de remediar esse mal ? por uma conseqüência necessária dos princípios do C a m p e ã o , o remédio he
tornar a fechar os portos do Brazil ao Estrangeiro, e que todo o
commercio do Brazil se faça só em Lisboa ! Senhor Campeão,
h e j a demasiado tarde para se entreteretn os Brazilienses com
historias de B r u x a s .
O Brazil está decidido a cuidar de seus interesses ; e tem
meios de o fazer.

Portugal vai a metter-se em uma guerra, com

que naõ pôde, e seguindo as pizadas dos Hespanhoes, ha depor
força ter a mesma sorte,
O Campeão no N° X . fallando do P r i n c i p e Regente, mostra-se
" magoado por ver como aquelle desgraçado Principe caio incauto nas maõs de uma barbara facçaõ, que naõ só intenta desacreditallo para s e m p r e , reduzindo-o a um miserável instrumento de
suas fataes combinaçoens, porém de mixtura procura ainda envolver em seus enredos tenebrosos a paz e felecidade de um povo
inteiro.
Ora t a l h e a compaixão desse Capeaõ e seu partido, pelo
Principe Real, que nenhuma sympathia lhe ficou para El Rey.
O Principe obra por ora livre e sem coacçaõ ; tudo o que faz he
de seu molu p r ó p r i o ; inas convocou Deputados das provincias
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do Brazil, para que elles o aconselhem, na linha polilica que deve
seguir. El Rey, pelo contrario, nem pôde piopór ás Cortes ley
alguma, nem pôde negar sua sancçaõ ás leys, que essas C01 tes lhe
apresentam i Ora quem tem mais liberdade, ou quem merece
mais compaixão, no estado coacto em que se acha ;EI Rey ou o
Principe ? Este obra o que entende ser mais útil, sem mais coacçaõ que a de sua prudência ; aquelle he forçado a escrever seu
nome em todo o documento, que as Cortes lhe mandarem assignar. O Principe confere todos os lugares em quem lhe parece.
El Rey naõ pode nomear um escrivão, sem que os Ministros o
queiram. No entanto o Campeão está magoado pela situação do
Principe, mas naõ falia da escravidão do R e y .
Diz o Campeão, que " h e calumnia inventada para desacreditar as Cortes, o imputar-lhe pérfidos intentos de escravidão e
vassallagem do Brazil." Mas como as intençoens do accusado
só se podem conhecer por suas acçoens, he pelo comportamento
dessas Cortes que o Brazil ajuiza de suas vistas occultas. A
fautorizaçaõ de R e g o , de Madeira, de Zuzarte, em fim de todos
os generaes, que tem maltractado o Brazil ; a exclusão de tudo
quanto éra filho do Brazil dos empregos de consideração ; o desprezo com que os Deputados Brazilienses saõ tractados uas Cortes, &c. &c. saõ factos, e n a õ caluinnias, donde se tem concluído,
que havia em Portugal o plano, de tornar a reduzir o Brazil, de
reyno independente ao de colônia escravizada.
Paliando do desagrado, que causou 110 Brazil a creaçaõ das
Junctas Provinciaes, diz o Campeão. " Como sejam incompatíveis com a fruição e exercício de uma moderada liberdade os
governos provinciaes e populares, he esse um ponto político,
que e u q u i z e i a ver bem desenvolvido pelos Chefes dessa facçaõ,
hoje domiunate no R i o - d e - J a n e i r o . "
As diversas matérias, que temos a tractar, naõ nos permitte,
que desenvolvamos este ponto, com a extensão de que elle he s u s ceptível; mas diremos em resumo ; que sim seriam bem aceitas
as Junctas populares governativas, em cada provincia; em quanto davam ao povo uma j u s t a ingerência nos negócios públicos,
V O L . X X V 1 1 I . N.° 169.
5 c
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mas essas J u n c t a se fazem odiosas, quando vem envolvidas no
machiavelico plano de retalhar o Brazil, deixallo sem um ponto
central de Governo, e c a u s a r uma desunião real, que previna as
provincias o obrar nunca de concerto, nem para a sua prosperidade interna, nem para a sua defeza externa, lslo foi o que
abrio os olhos ao Brazil, e naõ essas presupostas calumnias. O
exemplo que nota o Campeão dos Estados-Unidos, he completamente contra producentem ; porque, se nos Estados-Unidos ha
um Governo particular em cada provincia, ha também um Congresso geral para toda a uniaõ, que tem todo o poder necessário
para o que respeita a n a ç a õ ; e pela razaõ, bem obvia, de que sem
esse governo geral naõ haveria naçaõ, mas um agregado de povos
ou pequenas naçoens separadas, que j a mais poderiam obrar de
concerto em nenhum negocio nacional.
D i z o Campeão, que a i . » impostura he dizer, que o povo do
Brazil prefere o Governo infantil do P r i n c i p e . " A expressão he
summamente injusta, e desacatada, porque o Principe se tem
mostrado sufficientemente varonil, em tudo que tem obrado.
Chamou uma D e p u t a ç a õ do Brazil, para saber o que he a vontade do povo, e no entanto, em vez de fazer um governo infantil,
tem bigodeado esses pequenos Licurgos de Lisboa, que naõ tiveram assas prudência, para contraminar os planos do Brazil.
D i z o Campeão, que a 2.a impostura he dizer, " que a residência do Principe no Brazil he o único meio de prevenira separação immediata dos dous R e y n o s . " Isto está tam longe de ser
uma impostura, que he actualmente o que declararam a S. A.
R . cinco das mais importantes provincias do Brazil ; e o Príncipe mostrou ninda mais sua consumada prudência, mandando
convoca, uma D e p u t a ç a õ do Brazil, paia verificar essa vontade
dos povos, do modo mais legal e authentico, que se podia imaginar.
Voltando-se depois o Campeão contra os Deputados Brazilienses nas Cortes diz. " que elles nem sabem pedir, nem ainda
sabem o que q u e r e m . " Nada pôde exceder o descaramento
desta impostura, quando os Deputados Brazilienses em Cortes
naõ só se oppuzéram quanto p u d e r a m , a que fossem tropas
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para o Brazil, em todas as epochas, mas protestaram contra essa
e outras medidas,e foram sempre desattendidos ; e dahi as Cortes, e o Diário do Governo, lhes fizeram a injustiça, de naõ p u blicar os documentos, que justificavam o Brazil, e supprimiram
no Diário as fallas desses D e p u t a d o s ; e depois disto tem este partido o descaramento de dizer ,que os Deputados Brazilienses nem
sabem pedir, nem sabem o que querem.
Declama depois o C a m p e ã o , dizendo, " Fallai, pois, dizei o
que quereis, ou directamente pelo orgaõ das vossas provincias,
ou iiidirectamente pela voz de vossos d e p u t a d o s . " 1 Que mais
claro se pôde fullar do que fizeram os de S. Paulo ? < Que resposta se deo nas Cortes ? Que lhes mandassem cortar as cabeças. Ora fallem claro com taes exemplos !
O Campeão faz despois a mais poética mixtnra de democracia
e aristocracia; querendo, que estes elementos discordes se combinem no Brazil, para obrar no mesmo sentido. D i z elle, " que
ao homem, sem virtude e sem character, parecéo sempre bom
todo o caminho, que o leva ao termo, em que estaõ suas a m b i ç o ens." Lemos esta mesma expressão no Investigador P o r t u g u e z
em Inglaterra, quando escrevia contra o Correio Braziliense, a
favor do antigo despotismo, e por isso achamos mui natural a
mesma idea no Campeão. Mas entendamo-nos t essa s u p p o s t a
facçaõ no Brazil quer a democracia ou a aristocracia ? Q u e r e rem ambas he absurdo ; l«go : o que se quer no Brazil he uma
monarchia temperada, e naõ um R e y de Copas como se tem feito em Portugal ; porque com tam inútil R e y , he melhor naõ ter
nenhum. Se o R e y naõ serve de nada, se naõ pode exercitar
poderalgum político, he peior que inútil o ter similhante R e y ;
porque as despezas, inherentes á sustentação da Realeza, saõ
encargos ao Estado, de q u e , nessa hypothese, naõ resulta proveito algum ; pois um rey, que he obrigado a fazer tudo o que lhe
manda outra qualquer authoridade, he um ente naõ só inútil, mas
gravoso, pela despeza, que desnecessariamente oceasiona.
Por fim acaba o Campeão com um ridículo jogo de palavras,
que o Príncipe d i z , que jurou dar aos povos uma constituição,
que o povo he que a deve fazer, e naõ o Príncipe dar. Mas be
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claro, que sendo a Convocação dos Deputados do povo feila pelo
Principe, a expressão só quer dizer, que elle concede, como
chefe, o que o povo deseja como corpo.
Agora sobre as palavras do decreto do Principe " Propor-mc
medidas ep/anos
a bem do Reyno
Unido;
diz o Campeão.
" Aqui se enganou o Mordomo de Palácio , porque onde hoje reside o Supremo Congresso da Naçaõ, naô pode aceitar planos
propostos a um Principe desobediente por homens sem character
político e legal."
Ora, Senhores do parlidodo Campeão, o Príncipe naô he desobediente a seu Pay ; porque obedece ao que elle lhe mandou,
que éra ser Regente do Brazil ; e mandou isse, em quanto El
Rey obrava livremente ; agora o que El Rey manda naõ he por
si, mas porque he obrigado pelas formas prescriptas no systema
constitucional ; porque El Rey naõ tem vontade livre, ha de por
força fazer o que mandarem as Cortes, e o nomear seu filho Regente do Brazil, com poderes amplíssimos, obrasse bem ou obrasse mal, fez isso de sua livre vontade.
Que esses planos saõ propostos por homens sem character legal ou político. Senhor Caropeaõ, que character legal on político tinham os que formaram a J u n c t a do Porto, que introduzioo
presente systema constitucional ? Nenhum ; disseram que obravam, pela vontade presumpta do povo : cremos, que assim éra.
Mas o Principe convoca deputados, pelo legal poder, que seu
P a y , El Rey, urna authoridade legal conhecida, lhe concedera.
; E como o b r a ? Convocando Deputados do Povo, para saber
sua vontade, e para obrar, segundo presumimos, conforme essa
vontade. t Pôde haver procedimento mais legal ? O Principe,
depositário da única authoridade conhecida, convoca o povo,
para obrar segundo a vontade desse povo. Se isto naõ he legal, naõ ha procedimento politico legal sobre a terra.
' Se o Principe naô obrar segundo esses princípios, que tem
declarado ; se os Deputados do povo naô obrarem segundo o que
dieta o bem desse povo, e aconselharem medidas despoticas; entaõ poderá haver razaõ de queixa ; e entaõ, podem nossos Leitores ficar seguros de que o Correio Braziliense será tanto contra
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esse Principe, e tanto contra esses Deputadas, quanto o foi contra o Governo passado, e quanto o he contra os despotismos do
presente.
Em modo de profecia dizemos, que, assim como vimoscair
por terra o despotismo passado ; assim como vemos desacretitado no Brazil o presente systema errado; assim veremos
derribado esse Principe e seus sequazes, se elles se attreverem,
o que de nenhum modo esperamos, a introduzir no Brazil
qualquer systema de despotismo, venha elle mascarado como
for.

ESTADISTICA

DA

AMERICA.

He tam interessante ao Brazil o conhecimento dos Estados
Americanos, que julgamos mui importante offerecer a nossos
Leitores as seguintes particularidades.
Nomes dos E s t a d o s .

Buenos-Ayres
Chile
Peru
Columbia
México

Superfície era
leg-iias q u a d r a d a s .

143.114
22.574
33.300
112.520
118.748

População.

:200.000
810.00U
1.300,003
2:014.600
7:016.000

Estados Unidos tem 8:637.000 milhas quadradas, e 63.984
milhas de terreno cultivado. O capital empregado na agricultura, e avaliado em milhoens de ciuzados he de 2.132. Fazendas
1:545.000. Até o anno de 1820 havia 60.000 milhas de estradas ; eseu custo, incluindo as pontes, foi de 172 milhoens de
cruzados. A população dos Estados Unidos he de 9.644.737.
distribuída nas seguintes classes :—
Cultivadores
Commerc lantes

• • • 2;065 490
72.38?
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Fabricantes e Artistas
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Estrangeiros
53.655
Escravos
1:531.436
Officiaes de Marinha em 180 vasos
de vários lotes
180
E m p r e g a d o s civis e artistas
2.621
Marinheiros matriculados
11.149
A Despeza annual e ordinária feita com o soldo e raçoens
deste corpo he em reis 2 : 6 0 7 : 0 9 9 . 6 0 0 . A tropa de linha das
três armas h e de 1 0 . 0 0 0 homens ; e as milícias 748.566 homens.
A marinha mercante foi lotada em 1 8 1 6 em 1:472.218 toneladas ; e os marinheiros nella empregados 7 0 . 0 0 0 .
A divida publica em 1821 era de 207 milhoens de cruzados.
As despezas ordinárias, feitas annualmente com as principaes repartiçoens do serviço p u b l i c o , saõ as seguintes.
As do Congresso, naõ contando as gratificaçoens dadas a seus membros pelos diversos E s t a d o s
R s . 21:880.000
Presidente e Vice Presidente
24.000.000
Secretaria d ' E s t a d o , que consta de 13 p e s s o a s . . . . 14.476.000
T r i b u n a l Supremo de J u s t i ç a , que tem 8 membios 28:400.000
Corpo Diplomático, que se limita ás legaçoens de
Londres, Stockholmo, Petersburgo, P a i z e s - B a i x a s , P a r i s , Madrid e Lisboa
58:400.000
Corpo Consular
12:800.000
Secretaria do Thesouro P u b l i c o , que occupa 100
pessoas, entrando o respectivo Ministro
93:297.600
Secretaria de Marinha, que emprega 2 9 pessoas, inclusive o Ministro
35:640.000
Secretaria da G u e r r a , que occupa 7 0 indivíduos
66:300.000
A d m i n i s t r a ç ã o dos Correios, que occupa 2 3 p e s soas
• • • • • 19868.000
Casa da Moeda, que occupa 8 indivíduos afora os
artistas.
10:188.000
Commissaiiado das Reclamaçoens
2:400.009
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D.° da Directoria do Commercio feito com os í n dios

4:208.090
Total das despezas em R s

391:858.400

Mas para se fazer idea dos espantosos progressos, que a industria e a riqueza tem feito nos Estados Unidos, acerescentaremos, que, no anno de 1 8 0 3 , havia naquelles Estados somente
4 machinas de fiar algodão, e no anno de 1811 contavam-se
80.000.
A cidade de Baltirnore, aonde naõ havia em 1810 nem uma
s ó m a c h i n a d e fiar, possuia, no anno de 1815, 34.000.
O Governo do E s l a d o d e Connecticut ajustou, no espaço de 4
annos, com 5 0 companhias de capitalistas, a abertura de 50 estradas, das quaes se fizeram logo 3 7 , com 770 milhas de comprido.

Chile.
Ao mesmo tempo que o Governo Hespanhol tem achado tanta difficuldade em realizar um empréstimo, e que ao Governo
de Portugal se offérecêram condiçoens tam pezadas ; o novo E s tado de Chile acaba de negociar ein Londres uni empréstimo em
termos mui favoráveis,
O contracto foi ajustado entre o plenipotenciaiio de Chile, o
Coronel Irisari, e a Casa de Hullett Irmaõs e companhia, em
connexaõ com alguns banqueiros de Paris. A somma he de
um milhaõ de libras esterlinas, distribuídas em 10.000 apólices,
pagaveis ao portador, e com o j u r o de por 6 por cento por anno,
que será recebido em Londres cada 6 mezes.
Para liquidação desta divida se estabelece um fundo de amortização em Londres, applicando-se a elle uo 1.° anno 20.000
libras; e 10.000 em cada u n i d o s annos subsequentes ; c o m o
que se comprarão as apólices e juros a ellas acerescidos. Se no
fim de 3 0 annos restarem ainda algumas apólices naõ remidas,
seraõ pagas ao par.
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As hypotecas para estes pagamentos comprehendem todas as
rendas do Estudo, avaliadas segundo o producto dos annos passados em cerca de 4 milhoeus de pezos duros, ou 800:000 libras
esterlinas por anno: mas hypotecam-se especialmente para o
pagamento destes juros e amortização os seguintes.
O rendimento liquido da casa da Moeda, que se avalia em
300.000 pezos duros ; e as taxas sobre as terras ou dízimos, que
montam em 250.000 duros ; e tudo faz cerca de 100.000 libras
esterlinas.
Logo que se começou a venda, as apólices se vendiam a 70
por cento, mas subiram logo a 72.

FRANÇA.

El Rey abrio a sessaõ das Câmaras com uma falia, em que
se naõ acha cousa nenhum digna de nota, senaõ a segurança que
S. M. dá, de que se naõ perturbará a paz da Europa, pelas dissençoens entre a Rússia e a Porta ; mas pelo que respeita a
Hespanha, tudo se acha ainda envolvido em roysterio. No interior da França, parece que o partido Ultra continua a fortificar o seu poder, sem achar grandes estorvos.

HESPANHA.

Referimos no nosso N°. passado que o Congresso dos Estados
Unidos tinha resolvido reconhecer como Estados Soberauose independentes aquellas ex-colônias Hespanholas na America,
que tem organizado seus Governos separados. Depois disso o
Ministro Hespanhol em Washington, D. Joaquim de Anduaya,
entregou ao Governo Americano uma nota datada de 9 de Março,
1822, em que se queixa em termos muito fortes do procedi-
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mento do Congresso, e acarreta inutilmente muitos argumentos
para provar, que o Congresso tal naõ devia fazer. O Secretario
de Estado Americano respondeo a essa nota, em data de 6 de
Abril, com muito sangue frio, observando ao Ministio Hespanhol, que se elle considerar melhor a posição relativa entre a
Hespanha e suas ex-colonias, mudará de opinião : com effeito
ao tempo em que o Ministro Hespanhol estava fazendo essa
bulha na America, as Cortes na Hespanha estavam resolvidas a
tractar com as ex-colonias como Estados independentes. Tarde
vieram os Hespanhaes a conhecer seus interesses a este respeito ; mas naõ saõ os P o r t u g u e z e s , que delles se podem r i r ; porque lhe vam seguindo as pizadas mui de perto, nos mesmos
erros.
As Cortes, na sessaõ extraordinária de 24 de Maio, resolveram apresentar a El R e y , uma forte representação, sobre o e s tado político do R e y n o , em que se queixam da continuação dos
distúrbios, e apontam, em termos naõ equívocos, a Naçaõ e s t r a n geira, que favorece a inquietação do espirito publico na H e s panha. A s Cortes, parecendo-lhe que El Rey naõ obra nisto
com a necessária energia, fazem recordar-nos varias passagens
de sua vida, e o modo porque os Hespanhoes se portaram d u rante o captiveiro do Rey por Bonaparte, e o que elle obrou logo
que se vio restituido ao throno. Naõ obstante esta representação, naõ só se naõ tem supprimido os tumultos, mas ha em
varias partes de Hespanha, principalmente na Catalunha, corpos
de insurgentes tam consideráveis, que se tem attrevido a dar
batalhas ás tropas do Governo, refugiando-se em França, q u a n do saõ vencidos, ou se vem oppostos, por forças superiores. D a
parte da F i a n ç a continua o cordaõ de tropas, cujo fim se dizia
ser impedir o contagio que havia na Catalunha ; esse contagio
cessou, e o cordaõ, longe de cessar, augmenta->e com mais tropas.
As Cortes, na Sessaõ de 2 9 de Maio, resolveram, que o E x ercito para o anno seguinte fosse composto de 6 2 . 0 4 3 homens ;
e mandaram recmiar 7 . 9 8 3 .
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N E G Ó C I O S DO

LEVANTE.

El Rey de França annunciou oficialmente ás Câmaras, que
se naõ declararia a guerra entre Rússia e Turquia, a qual tem
ja mandado retirar parte das suas tropas na Moldavia. Mr. de
Tatischef veio de Petersburgo a Vienna, em uma missaõ particular, que se diz ter por objecto, arranjar com o Gabinete
Austríaco o lugar em que se devem ajunctar os plenipotenciarios de Rusia, Áustria, e Porta, a fim de concluir definitivamente a paz. Dizem mais, que se lembrara a cidade de Kaminieck, na Podolia, para este ajunctamento.
Outro artigo de Vienna, de 8 de Junho, diz, que o Congresso
das Potências Europeas, em Florença, se abrirá pelos princípios de Agosto.

RÚSSIA.

Entre os melhoramentos com que o Governo Russiano favorece
os progressos da civiliaçaõ em seus Estados, achamos um peculiar cuidado no arranjamento dos correios: agora acaba de
concluir uma convenção com a Prússia pela qual se estabelece, alem dos antigos Correios de Berlim a Memel, outro em
linha directa para a conrespondencia Russiana, que partirá por
Berlin, Humburgo, Dinamarca, Hollanda, Suissa, Inglaterra,
França e Hespanha, sendo despachado 3 dias antes do ordinário.
O arranjamento foi feito pelo Conselheiro Russiano VonBulgakow,
Director Geral dos Correios, em S. Peterburgo, e pelo Correio
Mor de Prússia Von Goldbeck.
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