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crítica, serácontra o fato de não terem sido eleitos deputados-.epresentantes 
dos reinos de ultramar. "Sr a revolução em Portugal era tendente a melhorar o 
(•sta(l()(laMoiia.T|LiiiLseniilúvidaaprimeÜH«)tisi(lerdçãodeviaserapreserva-
çâo de t(Kla a mesma Monarquia, e conservação de sua integridade; e o tentar 
fazer uma Constituição para toda ela, (x>r meio de Deputados só de uma parte, 
é lançar os fundamentos amais justificada desunião". Neste contexto, o jorna
lista já antecipa as desv antagens paia Portugal de uma eventual separação do 
Bi-cLsil: "Portugal nem tem, nem pot le teu sequero pão, cjue lheé necessário para 
seu sustento; o Brasil, abundante em todas as pnxluções ne( essáiias. só precisa 
rie i|ue se lhe não empeça a indústria". Diante da adesão da Bahia à rev olução 
| xirtuguesa, as Cortes deereUun, em 18 de abril, a com (x açã< > dos Deputados do 
Brasil. 

Outro tema cjue merece longas reflexões do jornalista são as 
discussões nas Cortes a respeito do poder de veto e limites do poder real. 
Ou seja. se as leis votadas no parlamento dependeriam da sanção do rei e se 
este teria ou não um voto absoluto. A este debate, falta, na opinião de Hipólito, 
seqüência lógica: "Fazendo as Cortes primeiro as leis, sem determinar quem 
era o legislador, nem que formalidades se requeriam na sua promulgação, e 
decidindo depois que era necessária a sanção do Rei, a quem concederam 
o Veto, se El-Rei negar a sua sanção a tais leis devem ficar nulas e de 
nenhum efeito; o que não sucederia, se os procedimentos das Cortes pro
gredissem, declarando primeiro a forma de Governo, e as fonnalidades de 
legislar; e passando depois a formar suas leis. na conformidade das regras 
primordiais que estabelecessem". 

0 debate sobre os limites da liberdade de imprensa acaba por 
fazei' com que seja votada uma lei cjue, segundo Hipólito, deveria denomi
nar-se 'Lei para restringir a Liberdade da Imprensa'. A seu ver, havendo as 
bases da Constituição declarado a liberdade da imprensa, obrigando o ci
dadão a responder pelo abuso que dela fizer nos casos e forma que a lei 
detenninai; as exceções aprovadas pelos deputados foram tantas e tais que 
impediam tomar públicas as questões que mais interessariam ao público. 
Hipólito também registra o aparecimento no Rio de Janeiro do célebre 
(olheto escrito em francês (jue analisava os motivos |x?los quais o rei não 
deveria ir paia Portugal. 

Sobre o clima político na Europa, Hi|x>lito diz que "as três revo
luções de Espanha, Nápoles e Portugal, têm despertado o ciúme das Potên
cias da Europa, que contrataram entre si uma liga, a que chamaram a Santa 
Aliança", 0 espírito cjue anima essa liga estaria manifesto na carta do Im
perador ile Áustria sobre as doutrinas revolucionárias: "Permanecei sem
pre fieis ao que é antigo; porque o que é antigo é bom, e assim o acharam 
nossos antepassados. (...) Eu não quero homens sábios: quero somente 
vassalos leais e bons." Neste volume, Hipólito também publica uma descri
ção da seita dos Carbonari de Ná|X>les. 
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CORREIO RRAZILIENSE 

DE J A N E I R O 1821. 

Na quarta parte nova os campos âra; 
E se mais mundo houvera lã chegara. 

CAMOENS , c . v i l . e 14. 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES 

Portaria do Governo Provisório, creando uma Commis
saõ do Thesouro Publico Nacional. 

Devendo os fundos públicos ser applicados aos destinos 
marcados pela ley, sem alguma differença, que he sem
pre odiosa, eo mais evidente sinal de má administração : 
e sendo indispensável, e da mais reconhecida utilidade 
consolidar o credito do Erário, para que nem seja enga
nada a confiança publica, nem continuemos abusos, mui 
fáceis de introduzir, quando he necessário deixar ao ar
bítrio dos empregados o desempenho de obrigaçoens, 
que naõ podem sempre determinar-se com exactidaõ; a 
Juncta Provisional do Governo Supremo do Reyno, dese
jando naõ so melhorar, quanto as circumstancias permit-
tem, a arrecadação de rendimentos, que tem applicaço-
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ens tam sagradas, mas preparar os conhecimentos de fac
to, que saõ indispensáveis para quaesquer reformas, que 
as Cortes julgarem convenientes em matéria de tanta im
portância; determinou creai, como tem creado, dentro 
do mesmo Erário, uma Commissaõ, que se intitulará— 
Commissaõ do Thesouro Publico nacional,—e que será 
composta de um Presidente, seis vogaes, e um Secreta
rio com voto. 

I. Esta Commissaõ exercitará em toda a sua plenitude 
a authoridade e jurisdicçaõ, que pelas leys da creaçaõ do 
Erário, e pelas que depois se promulgaram, foi concedi
da aos Administradores Geraes, e Presidentes d*elle : 
sem diíferença alguma. Toda a conrespondencia, pois, e 
todos os requirimentos lhe seraõ dirigidos, como eram a 
elles. 

II. Terá suas sessoens dentro do mesmo Thesouro, em 
todos os dias de manhaã, que naõ forem feriados, e em 
quanto pelo adiantamento dos primeiros trabalhos naõ se 
conhecer, que pôde alterar-se esta regularidade. O des
pacho do expediente, e quaesquer ordens, que eram atê 
aqui assignadas pelo Administrador Geral, o seraõ agora 
pelo Presidente da Commissaõ, e dous dos vogaes, que 
se acharem presentes : o Thesoureiro Mór, porém, ainda 
que vogai, naõ assignarâ. 

III. Na ausência do Presidente tomará o seu lugar o 
Ministro togado, que deve haver sempre n'esta Commis
saõ ; e na falta d'elle o vogai de maior idade. Todos os 
negócios seraõ decididos pela pluralidade de votos, tendo 
o que servir de Presidente voto de qualidade: na falta do 
Secretario servirá o vogai de menos idade. 

IV. Como a preíeiencia dos pagamentos, que a naçaõ 
deve fazer, lie justificada pela necessidade, que os exige 
conforme a natureza de cada um; a Commissaõ, avis ta 
dos orçamentos, que lhe forem transmittidos pelaSecre-
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taria da Fazenda, pela qual haõ de sempre eommunicar-
se-lhe as ordens do Governo, destinará para cada semana 
e para cada mez os fundos, que poder applicar, conforme 
as exigências da folha Civil, Militar, e da Marinha. 

V. A Commissaõ naõ tendo mais authoridade para os 
pagamentos do que tinha o Administrador Geral do Erá
rio, so mandará fazer os que forem decretados por ley, 
ou Portaria do Governo, exceptuando as despezas do ex
pediente do Thesouro, que ficam da sua competência. 
A mais severa imparcialidade marcará a ordem, com que 
devem ser satisfeitos os credores do Estado, havendo-se 
em contemplação as circumstancias todas, que devem jus
tificar os despachos, por que se manda pagar. Em ne
nhum caso porém será uma pessoa preferida a outra, por
que para todas ha de haver perfeita igualdade na mesma 
qualidade de pagamento. Esta regra naõ deve ter nunca 
uma so excepçaõ. 

VI. Nascendo grande parte dos males, que até agora 
se tem introduzido na administração das rendas publicas 
ou do abuso, que se ha feito das leys da Fazenda, ou da 
falta absoluta da observância dellns; a Commissaõ terá 
muito particular cuidado em obrigar todos os olficiaes 
empregados nesta repartição, â estricía observância de 
seus regimentos, e leys estabelecidas; suspendendo-os 
logo temporariamente em caso de contravenção, fazendo 
prover os officios pelas authoridades a quem tocar, e dan
do conta, quando lhe pareça necessária maior demon
stração, e castigo. Sobre tudo dará as mais activas pro
videncias para que as partes sejam ouvidas, e tractadas 
com affabilidade, e com a seriedade que a ley recom-
menda, sendo despachadas com promptidaõ, e sem dif-
ferença alguma que naõ fora da ordem geral estabelecida 
para todos os requerentes. 

Vlí . As tabellas continuarão a ser, como d'antes, re-
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mettidas todos os quinze dias ao Thesouro por todos os 
Corregedores, Provedores, Juizes das alfândegas, e mais 
pessoas encarregadas da administração de qualquer ramo 
de rendas publicas, que entram no mesmo Thesouro; ea 
Commissaõ disporá logo com preferencia a outros quaes 
quer dinheiros, dos que se acharem existentes nas Co
marcas do Reyno, por ordens passadas a favor dos diver
sos Thesoureiros, estaçoens, ou pessoas aquém se devem 
fazer pagamentos: naõ exceptuando nem ainda as três 
Provincias do Norte, pela conhecida dificuldade de se 
remetterem sem risco, e sem despeza ao Cofre da Com
missaõ do Thesouro, estabelecida no Porto, os fundos 
que se acham nas differentes recebedorias das mesmas 
Provincias. 

VIII. Um dos primeiros e principaes cuidados da 
Commissaõ deve ser examinar o estado em que se acham 
as contadorias do Erário, principiando pelas do Reyno de 
Portugal e Algarves—os officiaes que tem—os que de
vem ter na ordem actual da arrecadação—por quem fo
ram nomeados os que servem—seu emprego e prestlmo 
—seus ordenadoe. 

IX. Examinará também logo o estado da escriptura-
çaõ, se ha os livros auxiliares recommendados pelas leys 
da creaçaõ do Erário, e se estaõ em dia as contas da recei
ta e despeza, que n*elles deve haver em aberto para cada 
exactor.—Fará depois separar as contas illiquidas, para 
serem remettidas ànova contadoria da liquidação de con
tas, que para esse fim se ha de crear no mesmo Thesou
ro, em caso de se achar tam grande, como he de esperar 
que seja o numero das contas atrazadas naõ correntes, e 
que para o serem agora nas respectivas contadorias viriam 
perturbar os trabalhos diários, e regulares, em que ellas 
devem entrar sem demora. 

X. De tudo quanto for achando irá a Commissaõ dan-
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do conta ao Governo; interpondo seu parecer sobre as 
medidas mais convenientes, e mais efficazes, que julgar 
necessárias para desterrar os abusos, quando ellas naõ 
couberem nos limites da sua jurisdicçaõ. 

XI. Como nas operaçoens da administração da Fazenda 
publica as leys saõ com mais especialidade bons, ou más, 
úteis, ou prejudiciaes, segundo as circumstancias, que 
influem na economia particular dos Estados; a Commis
saõ proporá também as mudanças, que lhe parecerem 
indispensáveis, e de absoluta necessidade na legislação 
actual, para que, guardadas as devidas consideraçoens, 
se possam alterar aquellas regras, cuja imperfeição naõ 
he possivel deixar hoje de conhecer, reflectindo-se em 
quea ultima reforma do Erário, no fim do annode 176!, 
deixou em pé Regimentos, e systemas de arrecadação 
feitos ha séculos, e pelos quaes se regula ainda agora a 
cobrança, e administração de fundos, que tem uma tam 
diversa origem, como applicaçaõ. 

XII. A commissaõ deve também trabalhar com a maior 
energia na liquidação das dividas activas do Estado, 
classificando em 1.° lugar aquellas, que forem de fácil e 
prompta cobrança—depois as que por qualquer motivo 
se acharem de difficil arrecadação—e finalmente as que 
agora se consideram perdidas pela fallencia dos devedo
res, ou fiadores: tendo cuidado neste caso de examinar o 
motivo dessa fallencia, para haver lugar a responsabili
dade dos que forem obrigados a ella subsidiariamente. 

XIII. Naõ soffrendoa recta administração da justiça, que 
os bens dos devedores morosos, hypothecados á fazenda, 
sejam por elles possuídos, e (o que he peior ainda) por 
depositários, e administradores judiciaes, que depois de se
qüestrados os d isfructam,con som em e arruinam, em quan
to os credores da naçaõ, e ella mesma soíTre privaçoens e os 
males incalculáveis, que saõ o resultado necessário de-
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uma tam viciosa administração; a Commissaõ mandará 
proceder com a possivel actividade, e energia na arreca
dação do que se deve ao thesouro; guardando aquella 
prudente, e justa diflerença, que resulta da natureza 
<ia divida, do estado do devedor, e das circumstancias do 
credor 

XIV. As dividas líquidas, e das duas primeiras classes 
referidas no § 12, seraõ por tanto logo relaxadas á execu
ção nos termos da ley, e guardadas as fôrmas delia, remet-
tendo-se ao Juizo da Executoria, que na Casa da Suppli
caçaõ se vai crear para todas as execuçoens da Fazenda; 
e a Commissaõ terá particular cuidado em pedir cada mez, 
e fazer presente ao Governo a conta do estado de cada 
uma das mesmas execuçoens, expondo as difficuldades 
que se offerecem, e que mereçam attençaõ, propondo os 
meios de se removerem os embaraços, ou a necessidade 
de se castigarem as omissoens. 

XV. Logo que se realizarem os pagamentos no The
souro, a Commissaõ mandará passar os conhecimentos 
em fôrma a quem se devem dar; evitando a demora que 
até aqui algumas vezes havia, e de que resultavam quei
xas principalmente dos Magistrados, a quem se retarda
vam as certidoens de corrente, pela observância de for
malidades, que podem simplificar-se de modo, que nem 
se livre incompetentemente da responsabilidade aquelle 
que a tiver, nem se atormente um devedor, que pagou 
obrigando-o a demoras sempre injustas, quando ellas po
dem ser inúteis, ou desnecessárias. 

XVI. Seraõ fianças a quaesquer pessoas, que as quize-
rem, todas as certidoens de quaesquer documentos e livros, 
que existirem no Thesouro, ou nas differentes reparti
çoens, sendo pedidas pelo meio competente, e passadas 
na forma do estilo, guardando-se porém sempre as cau-
tellas necessárias, para evitar o prejuízo da Fazenda. A 



Política. n 

Commissaõ fará também publico por meio da imprensa 
como ha pouco se tem practicado, o mappa mensal 
da receita e despeza do mesmo Thesouro: assim 
como todas as operaçoens e providencias geraes, que. 
forem resultado de suas deliberaçoens, e que o publi
co deve saber; porque o segredo em taes casos he, além de 
motivo para desconfianças, e apprehensoens (muitas ve
zes injustas) um procedimento opposto ás idéas, e ao 
systema de uma Constituição liberal. 

XVII. Sendo de esperar, que a liquidação da divida 
publica continue com a mesma actividade, e louvável 
zelo, com que se tem principiado; e devendo por isso 
crescer o numero dos credores da extincta Juncta da 
Direcçaõ Geral dos Provimentos de boca para o exercito; 
a Commissaõ do Thesouro applicarã para estas dividas a 
mesma consignação, que ella mensalmente recebia, aug-
mentando-a, quando for necessário, e os pagamentos se 
faraõ pelos títulos ja liquidados, sendo para esse fim ap-
presentados noThesouro, aonde seraõ classificados separa
damente para entrarem na conta geral desta repartição. 

XVIII. A commissaõ continuará também a consigna
ção mensal ao Commissariado para pagamento das suas 
letras na forma practicada; de modo que ellas naõ per
cam o credito, que tiveram sempre, e que antes se aug-
mente quanto for possivel; propondo a Commissaõ os meios 
que lhe parecerem mais efticazes, e mais promptos, para 
satisfazer aos credores desta repartição, que concorre
ram e concorrem ainda para a sustentação do Exercito. 

-XIX. Devendo o credito do papel moeda augmentar, 
em razaõ da confiança e certeza, que a naçaõ poder ad
quirir, de que elle ha de ser resgatado e extincto, logo 
que as exigências publicas o permittirem, e appareça no 
giro a maior porçaõ de metal, que he de esperar do me-

V O L . XXVI. N°. 152. B 
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lhoramento de todos os ramos da administração em um 
Governo liberal, a Commissaõ proporá as medidas, que 
mais adequadas parecerem nas actuaes circumstancias, 
para que o mesmo papel tenha na capital, e nas provincias 
a maior circulação, e o menor rebate que for possivel; 
procurando conseguir que os pagamentos se façam no 
Thesouro e fora delle exactamente na forma da ley. 

XX. Sendo da obrigação da Commissaõ o exame, ad
ministração, e melhoramento de todos os ramos de fa
zenda publica do Reyno, cujos rendimentos, pelas leys 
estabelecidas, entram no Thesouro, deverá ella ter um 
cuidado mui particular na reforma das alfândegas, e casas 
de arrecadação; mandando proceder á visita, e correiçaõ 
d' ellas sem demora, e propondo os meios mais capazes 
de remediar os abusos, que se tem introduzido, com 
grave damno do commercio, e dos rendimentos, que por 
ellas se arecadam.—A alfândega grande desta cidade fará 
pela sua importância um objecto separado, para ser ex
aminada, e reformada com maior circumspecçaõ, e cui
dado, e por ella principiará a Commissaõ logo os seus 
trabalhos neste ramo, aproveitando no que for prestavel 
o resultado das diligencias, e visitas, que se tem man
dado fazer por diversas pessoas. 

XXI. Uma das causas, que tem concorrido mais pode
rosamente para a ruina da fazenda do Estado, foi a pouca 
economia com que ella se despendia ; e que a Commissaõ 
deve ter em vista, para de futuro se evitar quanto seja 
possivel, merecendo neste particular especifica mençaõ 
e providencia o abuso com que em diversos Coffres, e 
Almoxarifados se estabeleceram pensoens, gratifiçoens, 
ordinárias, ajudas de custo, meios ordenados, e ordena
dos inteiros, a favor de muitas pessoas que os consegui
rão, e recebem sem merece particular do Soberano, con-
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tra a expressa determinação das leys; e por isso a Com
missaõ deverá proceder ao mais severo exame, para se 
poder verificar o titulo, o fundamento, e os motivos com 
que se tem estabelecido estes artigos da despeza sobre a 
a fazenda da naçaõ, para que ella possa com todo o co
nhecimento dar as providencias que justas lhe pare
cerem. 

XXII. A creaçaõ da Commissaõ com a jurisdicçaõ, e 
authoridade dos antigos Administradores, e Presidentes 
do Erário em nada ataca nem perturba a jurisdicçaõ, au
thoridade, e attribuiçoens das Junctas e Tribunaes esta
belecidos, e a cargo dos quaes se achava a inspecçaõ, ad
ministração, ou arrecadação de qualquer ramo da Fazen
da, pela unidade do systema, que por óra naõ se altera. 

XXIII. A Commissaõ dará todas as providencias, que 
julgar necessárias, para a regularidade de suas sessoens, 
economia dellas, methodo de seu despacho, e de seu 
expediente, e tudo o mais de que depender a prompta e 
melhor execução desta Portaria ; consultando o que ex
ceder os limites da sua authoridade. 

XXIV. Empregará dos Officiaes do Erário aquelles, 
que mais hábeis lhe parecerem para a escripturaçaõ, e 
serviço de que fica encarregada; e elles naõ poderão por 
isso exigir, nem pedir maior ordenado do que actual
mente tem» e menos qualquer gratificação. Deverá po
rém a Commissaõ distinguir em suas informaçoens aquel
le ou aquelles, cios mesmos ofiiciaes, que o merecerem 
por seu prestimo, assiduidade, zelo no desempenho de 
suas obrigaçoens, e regularidade de sua conducta, para 
serem com preferencia empregados e despachados. A 
mesma Commissaõ e mais authoridades a quem toca, o 
tenham assim entendido, e façam executar. 

Palácio do Governo em o Io. de Dezembro de 1820. 



12 Política. 

Com as Rubricas dos Membros da Juncta Provisória 

do Governo Supremo do Reyno. 
Commissaõ do Thesouro Publico Nacional. 

Presidente Joaõ da Cunha Sottomaior, Membro da 
Juncta Provisional preparatória das Cortes. 

O Thesoureiro Mór do Erário. 
O Desembargador Joaõ Rodrigues de Brito. 
José Bento de Araújo. 
Francisco José da Gama Machado. 
José Antonio Gonçalves 
Luiz Antonio Robello. 
Secretario com voto, Manoel Alves do Rio. 

Portaria sobre a responsabilidade dos Redactores de 
Jornaes. 

Para Sebastião Francisco Mendo Trigozo, Lucas Ta
vares, Joaõ Vicente Pimentel Maldonado, Pedro José 
Portelly. 

A Juncta Provisional do Governo Supremo do Reyno 
ordena, que a Commissaõ de Censura, em observância 
dos princípios geraes, que se lhe deram para seu Regula
mento, e dos que regulam a Liberdade da Imprensa em 
todas as naçoens civilizadas e livres, declare aos Redac
tores dos Periódicos, e papeis, que se imprimem nestes 
Reynos, que seraõ responsáveis á Justiça pelos ataques 
e insultos feitos a pessoas particulares, quando em seus 
periódicos inserirem cartas, notas, ou communicaçoens 
anônimas contra cujos authores as pessoas ofiendidas 
naõ podem requerer, e promover seu direito. 

Deos guarde a V. m.ce Palácio do Governo em ü de 
Dezembro de 1S20. 

MANOEL F E R N A N O E S T A O M A B 
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Carta Regia ao Governador de S. Paulo, mandando es
tabelecer fazendas, para apanágio da Familia Real 
no Brazil. 

Numero Quarto. 
Joaõ Carlos Augusto de Oeynhausen, Governador e 

Capitão General da Capitania de S. Paulo. Amigo: Eu 
El Rey vos envio muito saudar. Sendo-me presente, que. 
os campos de Mogiguaçu dessa Capitania, hoje mais co
nhecidos com asdenominaçoens de Campos de Ypanema, 
e de S. Joaõ de Bemfica, pela sua grande fertilidade e 
bondade de clima excellente, e variados pastos, e abun
dância de fontes e ribeiros de águas puríssimas e saudá
veis, em toda a sua extraordinária extençaõ, até as pro
vincias com que confinam de Minas Geraes, Goyazes, e 
Cuiabá, offerecem as melhores proporçoens, para nelles 
se estabelecerem muitas e grandes fezendas de gado, que 
naõ só sirvam, com grande proveito publico, para abaste
cerem e6sa provincia, as duas confinantes, e a esta Corte 
de carne» preciosas para o seu consumo, e de animaes 
para o seu serviço, mas também possam pelo seu avultc-
do rendimento realizar o projecto, que tenho, de formar 
neste Reyno o estabelicimento de uma Casa do Infantado, 
para em tempo opportuno a destinar em patrimônio de 
alguma de minhas amadas e prezadas filhas ou netos. 
Hei por bem, que deis principio a esse estabelicimento, 
formando paia a Coroa nos menciodadosCampos, nos da 
Curitiba, e em outros, que furem os mais próprios, va
rias fazendas de gado vacum e cavallos, as quaes iraõ 
gradualmente progredindo, ficando entre ellas intervallos, 
aonde possam haver povoadores, e terras de lavoura, fa
zendo-se toda a despeza (que deverá ser com a possivel 
economia) pela Juncta da minha Real Fazenda, segundo o 
plano e direcçaõ de Jozé Pedro Galvaõ de Moura e La
cerda, a quem, pela sua grande experiência e conheci-
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mento desse paiz, tenho encarregado a formação deste 
estabelicimento e regimen delle, debaixo da vossa ín-
spcc((;iõ, por tempo de quatro annos; e o mais que de
correr, em quanto eu naõ mandar o contrario: para o 
que lhe prestareis todos os auxílios necessários, e que 
por elle vos forem requeridos; e nomeareis quem faça as 
suas vezes, nos seus impedimentos, e fareis subir á mi
nha Real presença, pela Secretaria de Estado dos Nego-
ciosdo Reyno, no fim de cada anno, uma circumstanci-
ada conta do estado do mesmo estabelicimeirto, declaran
do o numero e a extençaõ das fazendas, das cabeças de 
gado, que cada uma tem, as que morreram e nasceram, 
em cada um anno, as despezas, que com ellas se tem 
feito, as povoaçoens intermedias, que se formaram; e 
bem assim tudo o mais que necessário for, para que com 
pleno conhecimento Eu haja de darás providencias ulte
riores, que me parecerem convenientes. Cumpri-o assim, 
com o zelo, que vos he próprio, e que exige um nego
cio de tanta importância. Escripta no Palácio do Rio-
de-Janeiro, em 29 de Janeiro de 1820. 

R E Y . 
Para Joaõ Carlos Augusto d'Oyenhausen. 

N Á P O L E S . 

Carta do Imperador de Áustria ao Rey de Napoies. 
Troppau, 20 de Novembro, 1820. 

Senhor, meu Irmaõ, echarissimo Sogro. 
Infelizes circumstancias me impediram receber as car

tas, que V. M. me dirigio, durante o período de quatro 
mezes. Porém os acontecimentos, a que provavelmente 
essas cartas sa referiam, naõ tem cessado de oecupar as 
rainhas mais sérias meditaçoens, assim como as das po
tências alliadas junctas em Troppau, para deliberar em 
conformidade, sobre as conseqüências, com que estes 
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acontecimentos ameaçam o resto da Peninsula Italiana, e 
talvez toda a Europa. Determinando nesta consulta com
mum, obramos somente na conformidade das transacçoecs 
de 1814, 1815, e 1818; transacçoens, de que V. M. ,assim 
como a Europa em geral, sabe o character e o objecto, e 
sobre o que he fundada aquella tutelar aliiança: desti
nada somente a garantir de todo o perigo a independên
cia politica, e a integridade territorial de todos os seus 
estados, e a assegurar o descanço e prosperidade de cada 
um dos paizes, de que he composta. V. M., pois, naõ 
pôde duvidar que o objecto dos gabinetes, junctos aqui, 
he consolidar os interesses, e o bem, cujo gozo a pater
nal solicitude de V. M. o levaria a desejar para o seu povo, 
com os deveres dos Monarchas Alliados para com seus 
Estados, e para com o resto do mundo. Porem os meus 
alliados e Eu nos julgaríamos felizes em preencher estas 
solemnes obrigaçoens, com a cooperação de V. M.; e agora 
nós, fiais aos princípios, que temos proclamado, pedi
mos esta cooperação. He somente com estas vistas que 
propomos a V. M. o ajunctar-se com nosco na cidade de 
Laybach. A vossa preseoça, Senhor, estamos seguros 
que accelerará uma reconciliação, quasi indispensável, e 
he em nome dos mais charos interesses do vosso Reyno, 
e com aquella vigilante solicitude de que cremos haver 
dado a V. M. mais de um testemunho, que vos convi
damos agora para receber novas provas da verdadeira 
amizade, que vos temos, e daquella franqueza, que for
ma a baze de nossa politica. 

Recebei a segurança da distincta consideração e inal
terável affeiçaõ com que 

Sou De Vossa Majestade 
Verdadeiro irmaõ, genro, e alliado. 

(Assignado) FRANCISCO. 
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(N. B. Iguaes cartas foram dirigidas a El Rey de Ná
poles, pelo Imperador de Rússia, e Rey de Prússia.) 

Communicaçaõ cCEl Rey das Duas Sicilias ao Parla
mento. 

Os Soberanos de Áustria, Rússia e Prússia, unidos 
no Congresso emTioppau, me escreveram três cartas, em 
que me convidam para Ir em pessoa a Laybach a for
mar parte de um novo congreso, que ha de haver na
quelle lugar. 

Das mesmas cartas, cujas copias vos seraõ apresenta
das pelo meu Ministro dos Negócios Estrangeiros, co-
nhecereis a importância do objecto de tal convite, que he 
o de me interpor como medianeiro entre os dictos Sobe
ranos e anaçaõ. 

Devidamente penetrado das circumstancias em que 
nos achamos collocados, e desejando fazer qualquer sa
crifício, para estabelecer a felicidade da naçaõ sobre uma 
baze solida, volto-me avidamente para qualquer expedi
ente, que me apresenta a esperança de effectuar este ob
jecto. Consequentemente tenho resolvido superar todos 
os obstáculos, que offerecercm a minha idade avançada e 
o iigor da estação, e satisfazer promptamente ao convite, 
visto que os sobredictos Soberanos fizeram com que se 
me declarasse, que naõ havia outro meio para tractar, 
nem ainda que fosse um dos Príncipes da minha Real 
Familia. Parto, na confiança de que a Divina Provi
dencia me prestará meios «le dar esta ultima provado 
amor que vos tenho, salvando a naçaõ do flagellodao-uer-
ra. 

Longe de mim e de vós o pensamento, que a adopçaõ 
deste projecto me faça compronietter o bem do meu povo 



Politica. 17 

e separando-me de vós, devo a mim mesmo, o dar-vos 
novas e solemnes garantias. Declaro, pois, a vos e á 
naçaõ, que tem resolvido fazer todos os esforços para 
gozar de uma constituição sabia e liberal, que sejam 
quaes forem as medidas, que as circumstancias possam 
exigir, relativamente ao nosso estado politico actual, 
todos os meus esforços se dirigirão a que fique para sem
pre fixado sobre as seguintes bazes. 

1. Que se assegurará, por uma ley fundamental do 
Estado, a liberdade individual e real dos meus amados 
vassallos. 

2. Que o nascimento naõ conferirá privilégios, na com
posição do corpo legislativo do Estado. 

3. Que naõ se imporaõ tributos sem o consentimento 
da naraõ, em sua legitima representação. 

4. Que as contas das despezas publicas seraõ remetti-
das à mesma naçaõ e a seus representantes. 

ô. Que as leys seraõ feitas de accordo com os represen
tantes nacionaes. 

G. Que o poder judicial será independente. 
7. Que a imprensa será livre, excepto da operação das 

leys, promulgadas contra os abusos de sua liberdade. 
8. Que os Ministros seraõ responsáveis, 
o. Quea Lista Civil será fixada. 
Declaro outro sim, que nenhum de meus subditos re

ceberá jamais incommodo algum, por causa dos aconte
cimentos políticos passados. 

Meus fieis Deputados!—Tomando sobre mim este 
cuidado de vos convencer de meu amor, e solicitude pela 
naçaõ, desejo que uma deputaçaõ de quatro membros, 
escolhidos do Parlamento, me acompanhem, e sejam tes
temunhas dos perigos, que estaõ imminentes, e dos esfor
ços, que se possam fazer, para nos escravizar. 

V O L . XXVI. N°. 142. c 
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He necessário, porém, que, até a terminação desta 
negociação, o Parlamento naõ proponha nenhuma me
dida nova, nos differentes ramos, mas sim que as cousas 
permaneçam no estado em que presentemente se acham, 
limitando os seus cuidados á parte a que foi ja chamado 
a tomar, na organização do exercito; e que todos os ar-
ranjamentos, dictados pelo tempo e circumstancias, con
tinuem no anno que vem, como se fixaram no que vai a 
acabar. He minha decidida vontade, que se adopte a 
maior economia em todas as repartiçoens, logo que a si
tuação dos negócios o permittir. 

Deixo-vos, na minha partida, tudo quanto mehe mais 
charo. Vos continuareis naquelles sentimentos de affei
çaõ, que sempre professasteis à minha Real Familia. 

Confirmo a meu amado filho, o Duque de Calábria, 
nas suas funcçoens de Vigario-Geral, como se expressa 
no meu* Acto de 6 de Julho, e 11 de Outubro deste an
no. 

Estou convencido de que vós recebereis esta commu
nicaçaõ como uma prova dos meus sentimentos para com 
vosco, e da necessidade, que nos obriga a preferir a sal
vação da nossa pátria a todo o outro interesse secundá
rio. 

Napoies 7 de Dezembro de 1820. 
(Assignado) F E R N A N D O . 

O Duque de C A M P O C H I A R O 

Sec. de Estado, e Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

Resposta do Parlamento a El Rey. 

Senhor!—Na vossa Real carta de 8 de Dezembro 
1820, Vossa Majestade se dignou declarar-nos que 
nunca intentou violara Constituição, que tinha jurado 
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Por estas sagradas palavras V. M. propoz accrescentar 
mais uma ás suas antigas declaraçoens, e confirmar a 
confiança, que nos tinha inspirado por tanto tempo. Os 
mais vivos sentimentos de gratidão saõ apenas capazes 
de conresponder a tam generoso comportamento. Por 
isso os sentimos tanto mais profundamente, e será um 
dever nosso o expressallos. 

A brilhante e agradável lembrança do juramento de 
V. M. desperta ao mesmo tempo em nós a idea de todos 
os nossos deveres, de todos os nossos direitos, de todos 
os titulos, que o nosso pacto social nos tem dado para 
sermos felizes. Estas saõ as razoens que fazem com que 
nos seja impossível perder de vista, que a Constituição 
de Hespanha, concedida aos desejos de nossa naçaõ, naõ 
he para o futuro susceptível de nenhuma outra reforma 
senaõ aquella, que o parlamento julgar conveniente propor. 
Tal he a expressa cláusula daquella augusta formula, 
por que vós confiastes a nossa nova forma de.administra-
çaõ á protecçaõ Divina, e he isto que nos authoriza a 
usar do poder expressado no artigo 172 da Constituição 
de Hespanha. 

Os Altos Alliados de V. M. saberão, com prazer, de 
vos mesmo, no grande congresso de Layback, que a glo
ria de ter adherido á liberdade de vosso povo, pertence 
inteiramente á vossa livre vontade, eque o direito de ter 
adherido a isso he tam independente de toda a potência 
estrangeira, como o direito de regular vossa familia par
ticular, e ser justo paia a vossa própria. Estes senhores 
do mundo, que saõ tam illumiuados como poderosos, 
naõ procurarão privar um descendente dos Bourbons do 
mais alto privelegio, que pertence ã authoridade do mo
narcha. Naõ mostrarão menos equidade para com V. M. 
do que se tem mostrado justos para vosso au-
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gusto parente, o Rey de Hespanha. As petiçoens do 
povo nunca se elevarão aos seus thronos em vaõ. Nos 
seus juizos tem elles sempre tomado em consideração 
o direito das gentes, a opinião dos sábios, e as vagarosas e 
rígidas decisoens da historia. 

Será o mesmo Senhor a nosso respeito. V. M. tem 
acerescentado pela liberdade de seu povo, nova joya k 
sua Coroa. Bem depressa lhe acerescentarei» a outra de 
a ter preservado. Esta gloriosa obra vos pertence. A 
gratidão, que por ella recebereishe divida nossa, divida 
dos nossos contemporâneos, da nossa posteridade, de 
todo o gênero humano. 

[Assignados) o Presidente e Secretários. 

POTÊNCIAS ALLIADAS. 

Resumo da declaração dos Soberanos Alliados em Trop
pau, copiado do Observador Austriaco. 

Os três Soberanos Alliados abriram as conferências em 
Troppau, por mutua» explicaçoens, quanto ao ponto de 
vista em que olhavam para á revolução de Napoies. O 
resultado foi a unanime convicção de que a Revolução 
fora traçada por seitas fanáticas, e posta em execução 
pelos soldados esquecidos de seus deveres. A violenta 
derrota de todas as relaçoens legaes, que foi a conseqüên
cia daquella revolução, e o systema arbitrário e anarchi-
co, substituído aquellas relaçoens, naõ só em directa op
posiçaõ aos princípios de direito, da moralidade, e da 
verdadeira felicidade das naçoens; princípios, que os 
Monarchas tem tantas vezes c tam altamente proclama
do; mas também, em razaõ de seus inevitáveis resulta
dos, incompatíveis com o descanço e tranquillidade c con-
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sequentemente com a manutenção da paz da Euro
pa. 

Penetrados destas verdades, os Soberanos, de commum 
accordo, adoptáram afirme resolução de dirigirem suas 
forças unidas, para o fim de destruir o presente estado dos 
negócios no Reyno de Napoies, como destituído de toda 
a baze legitima, e effectuado somente pela rebelliaõ e. 
pela violência; e pôr El Rey em tal situação, que elle 
possa decidir sobre uma futura Constituição para seus 
Estados, de tal maneira que seja em harmonia com os ver
dadeiros e firmes interesses de seu povo, e com a tranquil
lidade dos paizes vizinhos. 

Ao mesmo tempo, os Altos Monarchas, animados pelo 
mais vivo desejo de naõ proceder a medidas extremas, 
excepto no caso era que venham a ser indispensáveis,de
sejam naõ omittir cousa alguma, que possa tender a con
tribuir a seu objecto pacificio e conciliatório, e tem por
tanto pezado com o maior cuidado, os meios, que se lhes 
apresentam. Depois de madura deliberação, determinaram 
de dar a respeito de Napoies, e com o mesmo Rey, um 
passo, que parece eminentemente próprio e remover, por 
uma parte, toda a duvida quanto aos sentimentos reaes 
e vistas das potências Aluadas (se alguma duvida pôde 
existir no espirito de homens racionaveis); e, por outra 
parte, salvar, pela mediação de seu benéfico Rey, a 
grande maioridade da naçaõ Napolitana, que naõ deseja 
outra cousa senaõ a tranquillidade e ordem, da oppress; õ 
que peza sobre ella, e de todos os males, com que ainda 
he ameaçada; e assegurar também o socego do resto da 
Itália. 

Em conseqüência, o Imperador de Áustria, o Impe
rador de Rússia, e o Rey de Prússia, escreveram, aos 20 
de Novembro passado, a El Rey de Napoies, uma carta 
cada um, nos mesmos termos. 
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(Véja-se esta carta a p. 14) 
Pouco tempo depois da chegada desta carta a JNapc 

1PS, El Rey recebeo uma carta do Rey de França, persua-
di„do-o a aceitar o convite das Potências Alliadas. O 
Sancto Padre dirigio também outra de seumotu próprio, 
e escripta no mesmo sentida 

Alguns dias depois S. M. Napolitana escreveo a se
guinte carta a cada um dos três Soberanos Alliados. 

«•Senhor, meu Irmaõ e amado Primo. 
" Se, nas presentes circumstancias, o meu coração pu

desse ainda ser susceptível de alegria, indubitavelmente 
o seria ao momento de receber a carta de Vossa Majes
tade Imperial, datada de Troppau, e as dos Monarchas 
Alliados ali junctos. Tocou-me, além de toda a expres-
gaõ, a grandeza d'alma, que dirige todas as vossas medi
das, para o bem das naçoens da Europa, assim como o 
sincero e particular interesse, (de que tenho tido freqüen
tes provas) que vós tomais pela minha pess-oa, e pelo po
vo, que a Providencia confiou ao roeu cuidado, e cuja 
felicidade, descanço e bem saõ os objectos de todos os 
meus esforços. Depois desta franca expressão dos meus 
sentimentos, Vossa Majestade pôde facilmente conceber 
com que profunda gratidão recebi o convite, que me di-
rigistes, assim como o Imperador de Rússia e Rey de 
Prússia, para tomar parte nas deliberaçoens do Congres
so de Laybach, que tem somente por seu objecto confir
mar o objecto da mais Sancta das allianças. Vejo neste 
convite nova graça da Providencia, que me abre um ca
minho para trabalhar com meus illustres alliados em uma 
obra, que fará seus nomes charos á mais remota posteri
dade, e de ter alguma parte na gloria que os espera. 
Vossa Majestade Imperial naõ duvidará da minha avidez 
em aceitar tal convite, e a minha partida será o mais 
breve que asciicumstancias permittirem. 
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Será para mini consolação particular, o ver outra vea 
a Vossa Majestade, e conhecer pessoalmente o Impera
dor Alexandre e o Rey de Prússia, e dever também í 
vossa sabedoria e bondade a paz do meu paiz; e a mi
nha mais grata occupaçaõ será dividir com todos os mem
bros da minha familia, os sensimentos de gratidão, que 
penetram o meu coração, 

Acetai, &c. 

F E R N A N D O . 

Napoies, 11 de Dezembro 1820. 

COMMERCIO E ARTES. 

Edictal, pela Juncta do Commercio em Lisboa. 

A Real Juncta do Commercio Agricultura Tabricas 
e Navegação determina, que toda e qualquer pessoa 
que nestes Reynos fabricar o alkali chamado no Com
mercio Soda, ou barilha de Alicante, extrahida da baz< 
do sal marinho, o faça constar legalmente no mesim 
Tribunal, no prazo de 30 dias, com a commuuiçaõ de st 
conceder privilegio exclusivo a um novo emprehendedoi 
E para assim ser publico se mandaram affixar edictaes 
Lisboa 31 de Outubro de 1820. 

JOSÉ ACCURSIO DAS N E V R S . 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 25 de Janeiro, de 1821 

Ge MC Qualidade Preços. Direitos. 

Os. l l p . a l s . Op. 

Algodnm 

Anil Rio 

J
Redondo . 
Hatido . . . . 
Mascavado 

A r r o z . . . . . . l lm/i l 
Cuc&O r . Pnrú 
Catte Rio 
Cebo Rio da Pinta 
Chifres. Rio Grande por 123 

V A 

Rio da Prata, pilha i B 
' C 
. A 

>Rio Orsnde 

Os. l l j p . a l s . 
0* l l p . a l s . 
Os. 10p. a Os. 
Os. lOp. a Os. 
l s . Op. a l i . 

Op. 
lOJp. 
lOlp. 
lip 

36s. 
29s. 
94s. 

a 46s. 
a 33s. 
a 28s. 

55s. 
115s. 

60s 
120s. 

P, rnani lmco, salgados 
Rio Grande de cavallo 

Ipecacnanliu Brazil por lb. 
Olco de cupaiba ; la, 
Orncil 3 , 
Pao Amarelo. Bruzil , . 
Pao Brazil . . . . Pernambuco 280s. 
6n|aa Parrilli*. Pará . . . 
_. . V em rolo.. 
T f t b a c o l e.n folha. 
Tapi.ica Brazil.. 

ls . Op, 2s. 4p. 

> 6 por cento ad va
lorem. 

4} por lb. 

Livre de direitos poi 
exportação. 

3s .2p . por 1121b. 
<>t. por 1121b. 

1» p. per couro 

por 1121b. 

) direitos pagos pelo 
$ comprador, 
^ direitos papos pelo 
> comprador,livTe por 
' exportação 

6J porlb. 

Câmbios 

Rio de Janeiro 
l.iklmn 
Porto 
Paris 
Anulcrdíiin 

Espécie 
OIIIA rui liana i'3 
Prças d* 6400 reis 
Doferveus Hespa

nhoes - 3 
Pe/-«». ..dictos 
Prata em barra 

. 
. 
. 

17 

11 
4 
4 

com 

50 
49 
40 
lítí 
12 

104 > 

s> ( 

!'• S 1M 

as seguintes praças. 

5 
9 

>ouc,a 

) 

Haishiugo 
Cadiz 
Oibrihar 
Gênova 
Malta 

Brazil. Ilid 
Lisboa 
Porto 
Madeira 
Açores 

. 

Seguros. 
a 30s 

2 Os 
25s 
25B 
2 5 S 

Km da Prata 35» 
bengala 63s 

38 2 
. 35 

30» 
4 3 * 
4 5 

Volta 30s 
20 s 
2 5 . 
25-
2 5 . 
"*a 
35s 
« 3 . 
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NOVAS P U B L I C A Ç O E N S EM I N G L A T E R R A . 

Johnstone's History of the Rebellion in 174*. 4t0- pre
ço 2l. 2s. Memórias da Rebelliaõ em 1755 e 1746, Pelo 
Cavalheiro de Johnstone, Ajudante de Campo de Lord 
George Murray, General do exercito rebelde. 

Contém a narrativa dos progressos da rebelliaõ a favor 
do Pretendente da Coroa de Inglaterra desde o seu prin
cipio até á batalha de Culloden. 

Jaekeons Traveis in África 8vo. preço, com dous map-
pas, 14.s Noticia de Timbuctoo e Housa, territórios 
no interior de África: por El Hage Abd Salum Shabee-
nie, natural de Marrocos, que visitou e residio como ne
gociante naquelles paizes: ao que se ajunctam notas cri
ticas, e explanatorias; assim como cartas, e descripço-
ens de jornadas pelo Sul e Oeste da Barbaria, e cruzando 
os montes Atlas. Por James Grey Jackson, Esc. 

Young on Consumption. 8vo. Preço 12s. Tractado 
V O L XXVI. N°. 152 D 
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practico e histórico das moléstias ptisicas, deduzido de 
observaçoens originaes, e colligido de authores de todas 
as idades. Por Thomaz Young. M. D. 

Huber's Natural History of Ants. 12mo. Preço 9s. 
Historia Natural das Formigas. Por M. P. Huber Esc. 

Swarís Affeclion of the Nerves. Dissertação sobre o 
tractamento das affecçoens morbosas locaes dos Nervos, 
a que se adjudicou o prêmio do Real Collegio de Cirur
gioens. Por Joseph Swan, Membro do mesmo Colle
gio. 

Howardfs Climate of London. Preço 24*. O clima 
de Londres, deduzido de observaçoens meteorológicas, 
feitas em differentos lugares, nas vizinhanças da Metró
pole. Por Lucas Ho ward. 

Grisenthwaite's New Theory of Agriculture. Preço 5*. 
Nova theoria de agricultura, em que se explica a natu
reza dos terrenos, sementeiras,e estrumes; e se dctermi-
nao de ossos, greda, gypsum, &c. por princípios scientifi-
cos. 
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PORTUGAL. 

Saio á luz: Observaçoens sobre as Fabricas t Com
mercio de Portugal. Preço 244 reis. 

A Defeza dos reos denunciados em Maio de 1817, em 
cujo numero entrou Gomes Freire de Andrade. Feita 
por Filippe Arnaud de Medeiros, Advogado da Casa da 
Supplicaçaõ, que havia sido nomeado por um accordaõ 
para os defender. Preço 800 reis. 

Reílexoens sobre os acontecimentos do dia 11, e noite 
do dia 17 do mez de Novembro. Por Filippe Arnaud 
de Medeiros. Preço 20 reis. 

Projecto de Regimento das Cortes Portuguezas. Por 
Jozé da Costa de Macedo. 

As Cortes, ou os Direitos do Povo Portuguez, que 
serve de prova ao Manifesto do Governo, dedicada ao Ex
ercito pelo Capitão Cypriano Jozé Rodrigues das Chagas. 
Preço 480 reis. 

Analyze da sentença contra Gomes Freire de Andrade 
e outros. Por Manuel JozéGomes de Abreu Vidal: Ad
vogado da Casa da Supplicaçaõ. 
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Esprit des institutions Judiciaires de VEurope, par Mr. 
Meyer. 

(Continuado do Vol. XXV. p. G98) 

O A. dedica o cap. 6o, a considerar a revolução, que 
suecedeo nos Paizes-Baixos em 1572 ; e que na verdade 
he uma liçaõ ulitissima, na formação das bazes de qual
quer Governo regular; ainda que, segundo o objecto do 
A., elle somente considera aquelle importante aconteci
mento pelo que respeita sua influencia na administração 
da Justiça. 

Quando esta revolução terminou, pela tregoa de doze 
annos, em 1009, eram ja mortos ou tinham desappareci-
do da scena, seus primeiros actores, j anaõ existiam seus 
motivos, e tinham acabado seus projectos e suas espe
ranças. Era morto o Principe de Orange, sem que pu
desse ter fundado a monarchia, que tinha em vista, nem 
que seu filho pudesse mesmo ter obtido, a pezar de seus 
talentos, e de seu merecimento militar, um lugar conspi-
cuo na Republica. E a tolerância religiosa, por que 
todos gritavam, naõ tirava que os Catholicos Romanos 
naõ soffressem consideráveis oppressõens. 

Devemos aqui observar com o A., que ao principio 
desta revolução naõ se tractava de abolir a authoridade 
do monarcha dos Paizes-Baixos, que éra o Rey de Hespa
nha; até o anno de 1381, em que se declarou formal
mente a separação do Rey, todos cs actos públicos eram 
feitos em seu nome : ao depois foram feitos em nome 
do Principe de Orange, como Soberano de Hollanda e 
Zelândia, mas depois que este foi assassinado tudo se fez 
em nome da Republica, de que ninguém ao principio 
pensou. Mas vejamos agora uma contradicçaõ do espi-
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rito humano, que deve servir de exemplo, c a daremos 
nas mesmas palavras do A.p 131. 

" Uma das principaes queixas, que tinham dado motivo á 
revolução, éra a obediência devida a um Principe estrangeiro: 
entretanto, apenas inorreo Guilherme I, a Republica entrou a 
buscar por toda a parte um Soberano, que quizesse encarregar-
se do governo, que na verdade antes éra um carrego do que uma 
vatagem. A Raynha de Inglaterra, a pezar de sua extrema 
ambição, naõ se dignou aceitar a soberania que se lhe offereceo; 
e somente enviou um fraco soccorro aos insurgentes, debaixo 
do rommando de um de seus validos, a quem parece que destina
va uma sorte mais brilhante que a de vassallo; e o Conde de 
Leicester, com o titulo de capitão General, tinha taes poderes 
e honras, que passavam muito alem doque o grande Guilherme 
jamais ousara assumir em publico. Pouco durou o governo de 
Leicester; o ciúme do Príncipe Maurício lhe suscitou difficul
dades ; seu humor, altivo desgostou os principaes magistrados, 
a fraqueza dos soccorros, concedidos pela parcimônia da Raynha 
Izabel, fizeram suspeitar suas intençoens, sendo até hoje du
vidoso se as suas intençoens eram sustentar de boa fé os Hollan
dezes, ou somente prolongar a guerra, ou só conservar sua in
fluencia, para sacrificar seus novos alliados ao interesse de suas 
negociaçoens com a Hespanha; em fim o pouco successo do 
Capitão General contra os Hespanhoes alienou muitos habitan
tes, e em breve toda a naçaõ procurou desembaraçar-se de um 
aluado tam incommodo como perigoso. 

O pretexto desta revolução éra o despotismo dos Reys 
de Hespanha, mas as Provincias Unidas deram os mes
mos poderes a Guilherme I. com o titulo de Tenente Ge
neral do Rey (Stadhoulder) que elle conservou ; e a sobe
rania foi offerecida a um Principe Francez, a um Alemaõ 
e á Raynha de Inglaterra; ao mesmo tempo que o Prin-
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cipe Maurício teve tanto trabalho cm conservar o com
mando do exercito, do que éra tam digno, quanto encou-
trou de opposiçoens em gozar da authoridade civil. 

A authoridade, que se haviam arrogado as communs, 
a preponderância, que a aristocracia gozava, foram as 
causas occultas e primarias da revolução, e foi isto mes
mo o que se oppoz a que qualquer Principe governasse 
com poder Soberano, depois da morte do primeiro Stad-
houlder. O pretexto de religião, que se misturou nestas 
disputas, éra tanto um mero pretexto, que naõ vale a 
pena de o mencionar, por que só um ou outro fanático 
prestava attençaõ a taes matérias, na escala geral dos ne
gócios políticos. Mas naõ podemos privar nossos leito
res de verem por extenço a nota do A. a p. 135. 

" Seguindo com attençaõ a historia dos Paizes-Boixos, acha-
se sempre a luctada authoridade aristocrática dos magistiados, 
contra o poder inonarchico dos Soberanos, e contra a democra
cia popular nas guerras civis da Flandres, assim como nas de 
Hollanda e de Friza. Terminada em favor da monarchia, pelo 
grande poder de Carlos V. tornou a começar em tempo de seu 
filho pelas desordens de 1565, a revojuçaõ de 1572 e as guerras 
que se lhe seguiram: o poder aristocrático, comprimido nos 
Paizes-Baixos Austríacos, naõ foi de todo abatido, esereproduzio 
nas convulsoens de 1789, e 1790: triumphante na Republica, 
dominou durante um Barneveld, um de Witt < um Beuningen ; 
porém o Stadhouderato, elemento monarchico da contituiçaõ 
combateo com suecessos vários esta aristocracia: daqui vem a re
cusarão de reconhecer o Principe Mauricio.o assasinato iuridico 
de Barneveld, as opposiçoens ao Príncipe Guilherme II. o suas 
violências, a abolição do Stadhouderato depois de sua morte, a 
morte dos de Witt, a elevação de Guilherme III., a seguuda 
abolição do Stadhouderato em 1702, as commoçoens de 1748, e 
o fazer-se este emprego hereditário; as guerras civis de 1785 



Literatura e Sciencias. 31 

e annos seguintes supprímidas pela invasão dos Prussianos em 
1785 " 

Durante as disputas entre as communs e os soberanos, 
Carlos V e Phillippe II, estes monarchas se tinham acha
do envolvidos em tantas guerras e tantas difficuldades, 
que naõ tiveram forças sufficientes para estabelecera 
sua plena authoridade nos Paizes-Baixos-, nem havia 
uma massa sufficiente de cidadãos livres, que se pu
desse oppôr á inflnencia das corporaçoens das cidades, 
e á aristocracia, como suecedeo na Inglaterra. 

Nos primeiros momentos da revolução os nobres, que 
tinham sido os primeiros agentes, dispunham-se a tirar 
disso todo o partido; a Corte de Madrid tractava estas re
voluçoens como se fossem rebelioens de chefes isolados 
usando para com os cabeças de todo o rigor, e com toda 
a moderação para com a massa total e o Principe de 
Orange aproveitou-se habilmente desta errada politica, e 
elle seria declarado Rey, se o seu assassinato o naõ pre
venisse. 

O A. conclue este capitulo observando, que o povo 
naõ tomava parte nas disputas entre a aristocracia e o 
monarcha, mas este calo no erro de deixar entrar na 
contenda as questoens religiosas dos Arminianos e Goma-
ristas, e outras absolutamente alheias da principal dis
cussão política, e disto se aproveitaram os motores dos 
partidos, e levaram as cousas ao ponto, que a principio 
ninguém esperava. 

(Continuar-se-ha.) 
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Brevíssima Anafyse do Poema intitulado Georgicas Por

tuguezas. 

(Artigo Communicado.) 

. . . . Eu tomara antes a dureza 
Daquelle, que o trabalho, e arte abrandou, 
Que dest' outro a corrente, e va presteza. 

Ferreira. L. I. c. XII. 

Sendo o gênero didactico necessariamente um pouco 
frio, releva por conseguinte ao Vate, que o tracta, (a fim 
de naõ atediar seus leitores com tam scccas matérias, 
quaes sem dúvida podem reputar-se doutrinaes preceitos) 
lançar maõ de todas as licenças poéticas. Saõ estas li
cenças, rodeios atrevidos, construcçoens livres, pensa
mentos e palavras arranjadas de naõ vulgar maneira. 
Cumpre-lhe, outro sim, ataviar essa composição com to
da a philosophia de que for capaz o assumpto; ennobrecè-
la pela viveza das descripçoens, pela variedade dos episó
dios, e pela boa escolha das comparaçoens, Sejam os 
verses castigadissimoseentresachados d'imagens, que re
tratem patheticos objectos. Seja nobre o estylo e altilo-
quo, quando necessário. Assim seja variada e concisa a 
dicçaõ; pois como diz o Critico Boileau na sua Arte 
Poética: 

Sans Ia langue, en un mot, Pauteur le plus divin, 
Est toujours, quoi qu'il fasse, un mechant escrivain» 

Ora para que o Poeta acquira tal copia de linguagem 
que esta o exima de a miude repetir o mesmo vocábulo, 
eis o que o nosso grande Lyrico* lhe recommcnda: 

* Filinto Elysio. Carta a F. I. M. B. tom. 1. 
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Lede (que he tempo) os clássicos honrados, 
Herdai seus bens, herdai essas conquistas, 
Que em Reynos dos Romanos, e dos Gregos; 
Com indefeso estudo conseguiram; 
Vereis entaõ que garbo, que facundia 
Orna o verso gentil, quando sem elles 
He delambido e peco o pobre verso. 

Escorados nas regras acima expostas, regras bebidas 
oa leitura de producçoens asselladas pelas Musas, e que 
a Posteridade tanto admira, quaes saõ as Georgicas de 
Virgílio, o Poema dos Jardins, de Bellile, o das Plantas, 
de Castel, a Arte de Pintar, de Watelet, a de Mierre, &c. 
vamos submetter ao juizo de nossos leitores esta curta 
analyse das Georgicas Portuguezas. Começaremos, ex-
trahindo alguns pedaços mais bellos do Poema, apontan
do justamente o em que seu Autor se affastou dos Mode
los citados. Faremos depois algumas observaçoens á 
cerca da versificaçaõ, e ultimaremos este nosso trabalho, 
indicando ao Poeta os meios, que mais urgentes nos pa
recem para o melhoramento de uma futura Ediçaõ. 

Dividem-se as Georgicas Portuguezas em cinco Can
tos; no primeiro invoca o Poeta as agrestes Divindades; 
descreve a Idade de ouro: expõem adifferença dos Climas; 
e recommenda aos Agricultores examinem attentamente 
a natureza de sói, que pretendem cultivar; especifi
cando também as varias producçoens de cada Paiz. Lêam-
se estes versos, 

Colono industrioso, a quem os Numes 
De teu útil suor em recompensa 
Olbaõ pTopicios, antes que a lavoura 
Comeces em teus campos, busca attento 

VOL XXVI. N<\ 152 E 
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Qual d'esses campos seja a natureza. 
A' quem repousa o húmus nutritivo 
Sobre a compacta greda, além a greda 
Cobre um calcário assento, além a steril 
E solta arêa revestindo os campos, 

A apparencia lhe dá da praia fria; 
Estes cobrem vulcânicos productos 
Aquelles producçoens do mar salgado, 
Que parecem mostrar que em prisca idade 
Estendera seu sceptro alli Neptuno. 
Largas várzeas de pastos abundantes 
Saõ a partilha de um, outro c'o ferro 
Rasga um árido solo pedregoso. 
Alli desponta pela terra a gramma 
Amiga da frescura, além rlorece 
A esteva, a giesta, o tojo hirsuto; 
N' outra parte o trovisco, que na terra 
Lança as raízes a buscar frescura; 
Do Líbano no cume o cedro cresce, 
E qual iman, volvendo ao norte a flecha. 
Alonga as braças, ameaçando as ondas 
Da Suécia nos montes o pinheiro 
Ostenta o alto tronco e verde copa. 
Da terra nas entranhas, n'huma parte 
Se forma o ferro duro, n'outra o fulvo 
Ouro luzente e a prata preciosa. 

Neste mesmo Canto tracta o Poeta do cultivo das ter
ras, das sementeiras, regadias, adubos, e colheitas. A 
pintura, que elle faz da Primavera, he bella, e mercê 
trasladar-se aqui; 

Chega a fresa, a viçosa Primavera, 
Reverdescem os bosques, brotaÕ flores 
Os fructos promettendo; o sol derrete 
As críGtalinas neves, que fundidas 
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Vem engrossar as rápidas ribeiras ; 
As implumadas aves amorosas 
D'entre a nova verdura alegres cantam ; 
Zefiro beija as rosas, e convida 
Os Satyros saltantes eos galhudos 
Caprinos Faunos a seguir as Npmphas 
Por entre os verdes troncos. Vem oh Nize, 
Junctos os ledos campos percorrendo, 
Das novas flores, que dos ramos pendem, 
Odorantes capellas teceremos ; 
Vem do lindo lilaz, da purpurina 
Fragrante rosa e cândida açucena 
A frente coroar. Vinde, oh prazeres. 
Companheiros fieis da tenra flora, 
Suaves risos, alegrai os campos. 
As rédeas s acudindo as níveas pombas, 
Venus no Carro de ouro desce á terra. 
Vem apoz ella co'as douradas trancas 
Nos collos de alabastro ao vento soltas, 
Tecendo as Graças mil gentis choréas, 
E em leves giros voltejando* Amores. 
Prazer doce os trabalhos accompanha 
Do agrícola feliz e de continuo 
Amorosas cançoens Echo repete. 

O Canto segundo tem por objecto a rural Architectura 
nelle indica o Poeta, assim a morada, como outros edifí
cios indispensáveis ao Agrícola: expõem as precauçoens. 

* Os nossos Clássicos sempre disseram voltear, e naõ voltejar 
Barros, na Dec: I. L. 6. c. 4. assim s'expríme : "E de quando em 
quando remettiam os Elefantes ao cardume das homens, como 
que os queriam fazer apartar : e em modo de prazer, tomavam 
um com a tromba, e andavam volteando com elle no ar, e por 
derradeiro o lançavam em cima da outra gente." 
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que requer o grau, para sei conservado l impamente : trac

ta dos celleiros ; descreve a gruta de Syleno; e fecha o 

Cin to fallando das Hortas , Pomares, Enxer t ia , e aves 

domesticas. 

O Quadro, que o Poeta faz das delicias campestres he 

cxcellente, pela verosimilhança e moraes reflexoens, 

com que soube ornallo: ei-lo aqui 

He n'hum asylo tal, oh Nize amada, 
Que ví na doce paz correr seus dias 
O que isento do ócio e vú cubiça, 
Faz do ti ar to rural o seu estudo. 
Os primeiros humanos imitando, 
Cultiva cuidadoso a terra grata; 
Se lhe lembra deitar-se á fresca sombra 
De frondoso carvalho sobre a relva, 
Os rios brandamente murmurando, 
As aves descantando nas florestas, 
Tudo o convida a socegados somnos. 
Se naõ queima a seus pés a dependência 
Da lisonja o inrenso, se o naõ cercara 
As pompas, t as grandezas, ao seu lado, 
Habita a doce paz, vive a abundância. 

Do diurno trabalho fatigado 
Folga de vêr ao descabir da tarde 
O pastor, que tocando a doce avena 
As ovelhas conduz; no cheio tarro 
Aquelle lhe apresenta o branco leite, 
E a esposa os niveos queijos e a coalhada. 
Mais tarde os lentos bois trazendo assomam 
Reclinadaa cbarrua ao jugo presa; 
Mugindo alem as vaccas criadoras, 
Dos novillos seguidas apparecem, 
Que exp'nnientando as inda tênues forças, 
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Huns c'os outros em luta já se ensaiam ; 
Os Rafeiros c'o gado, que preservam 
Do lobo roubador, no pateo entrando, 
Lhe vem as maõs lamber, e em torno saltam. 

A idéa da Gruta de Syleno he tam poética, he tam pi
toresca sua descripçaõ, que naõ posso deixar de trans
crevê-la. 

De Naxo nas montanhas, que povôaõ 
Por toda a parte verdejantes cepas, 
Uma gruta se vê de toscas penhas: 
De um lado e outro cristalinas fontes, 
Brandamente sahindo de entre as lapas 
Sussuram com doçura; as lentas vides 
De Apollo aos raios com viçosas folhas 
A entrada impedem, e subindo ao cume 
Dos alamos frondosos, qne a guarnecem, 
Pendem em mil festoens por toda a parte. 
Uma relva mimosa e sempre verde, 
De varias, lindas flores esmaltada, 
Lhe forma o pavimento: alli da calma 
Jamais penetra a força, um ar suave 
De continuo temperado se respira 
Entre as heras, que a par das negras bagas 
Mostram Iustrosas folhas sempre verdes. 
No mais profundo d'este fresco asylo 
Guarda o ebrio Syleno o doce mosto, 
Seu amor, seu desvelo, e seu cuidado. 
Esculpidas estaõ na penedia 
As insignes victorias do Thebano, 
Quando tirado por malhados tigres, 
Entre o bando das fervidas Bacchantes, 
A Ásia sugeitou, e em vez de lança 
Na dcxtra maneava um verde thyrso. 
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Vaõ apoz o seu carro foliando 
Os satyros galhudos e os caprinos 
Faunos de verdes heras enramados. 
Cem amphoras, que ainda aroma exhalam, 
Cem torneados vasos, e cem pelles 
Pela gruta esparzidas se divisam. 

Deplora o Poeta no terceiro Canto a ignorância da 
mór parte dos Lusos lavradores á cerca do plantio da 
Oliveira : adverte-lhes tomem liçaõ das Aves na semea-
dura dos caroços d'azeitona: ensina-lhes depois a culti
var a dieta arvore, quando tenra; isto dà motivo a uma 
prosopopéa da Terra ou Cybele; e termina o Canto com 
esta supplica aos Sábios .-

Oh vós, que das Sciencias e das artes 
Arais o campo claro e luminoso, 
Aos cultores formai maquinas próprias 
Para a prompta extracçaõ de um puro azeite. 
Vós os aliviai nos seus trabalhos, 
Com elles reparti as luzes vossas. 
A pátria o pede, a humanidade o manda ; 
E se vós surdos sois ás vozes d'ella 
A quem terá recurso a humaidade ? 

Começa o quarto Canto pelo seguinte cortejo de Bac-
c h o ; 

Já d'echo era echo mil concertos voara 
Soando alegres hyranos pelos valles 
Agudossistros, gaitas sibilautes, 
Adufes e pandeiros acompanham 
Dos coros folioens as ledas vozes. 
Sobre o carro, que toldam co'a ramagem 
As tenras vides e torcidas heras 
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O Deos deNysa recostado assoma; 
Sobre a frente galhuda e prazenteira 
De parras lhe tremula uma grinalda: 
Nas maõs movendo alegremente um thyrso, 
Olha de quando em quando a linda Ariadna, 
Que no carro a par d'elle recostada 
De hera e vinha também cingida a testa, 
Com um meigo surrisolhe responde. 
Quatro tigres, perdida a feridade, 
Ao jugo prezos o seu caro tiram, 
Pelos caprinos Faunos conduzidos. 

Precedendo o cortejo o bom Sileno 
Mostra lisonho o rubicundo rosto ; 
Co'a sinistra empunhando a rara clina 
Do tardio anima), que alegre monta. 
Ao lado d'elle o coro das Bacchantes 
Em mosqueadas pelles envolvidas, 
Nus os braços, as comas destrancadas, 
E nas formosas maõs thyrsos vibrando, 
Ao ar se elevam era contínuos saltos. 
Pouco depois dos Satyros caprinos 
Segue cabriolando a vaga turba, 
Huns fazendo soar torcidos búzios 
Outros agudas gaitas dissonantes, 
E ao som dos variados instrumentos, 
Em mil alegres saltos vaõ ferindo 
A compasso co's pés a verde relva. 

O resto deste mesmo Canto contém preceitos relativos 
ás vinhas; designa os lugares onde a cepa mais prospe
ra: tracta dos trabalhos da vindima; e ensina por miúdo 
a manipulação dos vinhos, e o modo de os conservar. 

No começo do quinto e ultimo Canto aconselha o 
Poeta aos cultivadores formem pastagens para mantença 
dos rebanhos e armentios. Occupa-se, outro sim, dos 
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animaes próprios â Agricul tura . E i s o que elle diz d o 

Cavallo: 

Mas já correr deviso nas campinas 
O formoso animal, que abrindo a terra 
Cuni golpe de tridente á luz do dia 
Deo das ondas o Nume soberano. 
Tu conquista completa dos humanos, 
Cavallo dócil, vivo, activo, e forte, 
Dos quadrupes rey pela elegância; 
Em quem da escravidão naõ pode o jugo 
Destruir o valor, manchar a audácia. 
Aqui cheio de pó e branca espuma, 
Salpicado de sangue, horrido estrago 
Debalde te rodêa, arremessando 
O peito aos pVigos, o clarim da gloiia, 
O retinuir das armas mais te animam 
Intrépido a affrontar a morte voas, 
Com teu Senhor os louros repartindo. 
Aqui por entre as lanças te arremessas, 
Alli ouves zunirde Marte o raio ; 
Mas uo centro do honor submisso e dócil 
Da maõ, que te conduz, a ley procuras. 
Erguido o collo, as ondeadas clinas 
Soltas vaidoso ao ar, o freio mordes 
Com orgulhosa audácia, e o chaõ que pizas 
Com a ligeira planta apenas tocas 
Quando da paz serena no regaço 
Em nobres jogos leu senhor conduzes. 
Alem, au peitoral lançando o peito 
Com hgeirez.i e biio ufano arrasiras 
Das Bellas Nymphas os dourados carros. 
Mais baixa a frente, menos leve o passo, 
Preso á charrua traças ao colono 
O produetivo rego, ou com a grade 
Cobres o graõ fecundo, ou por mil modos 
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Ao lavrador úteis serviços fazes. 
Companheiro do Heron em seus combates, 
Servo do cidadão nos seus prazeres, 
D'alta pompa dos Grandes lustre e o ma to, 
Alivio do cultor em seus trabalhos, 
A toda a parte teu serviço estendes. 

A citada passagem, alias bella, pouca novidade offe
rece em Poesia; he quasi toda imitada da descripçaõ, 
que M. Buffbn faz do cavallo, e de outras de vários Poe
tas Francezes, que naõ citámos pot evitar prolixidade. 
Tem além disto o inconvenieute de ser longa em demasia, 
o que affrouxa a idéa. O Senhor Jozé Maria da Costa e 
Silva, vate que em nossos dias encetou o carreira Didas-
calica, compondo em lingoagem o philosophico e des-
criptivo Poema do Passeio*, inserio no Canto Io. pag 47 
uma descripçaõ do Cavallo, a qual nos parece incluir 
mais originalidade e movimento; he a seguinte: 

Equem pode 
Olhar sem gosto o intrépido Ginete, 
Ver-llie as ondas da cauda, as bastas clinas, 
O medonho relâmpago dos olhos, 
E o nitrido feroz, que a guerra incita ! 
Languido toza a relva a tuba canta, 
Estremece, arde, espuma, a terra pulsa, 
E deseja, que o dorso já lhe op prima 
OCavalleiro impávido: com elle 
Se arroja aos batalhoens ; cresce-lhe a audácia 
Ao rufar dos tambores; naõ se assusta 
Vendo luzir mortíferas baionetas; 

* Foi impresso em Lisboa, na Offic. de J. F. M. de Campos 
no anno de 1817. 

Voh. X X V I . N«. 152. F 
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Folga escutando o sibilo das bailas 
Ganha a victoria, ou sem pavor fenece. 

Depois menciona o Autor das Georgicas as diversas 

Taças de aniniaes, o as vantagens, que resultam dos seus 

encnizamentos. 
Eis como elle sYxpiime á cerca do Touro: 

Eu naõ descrevo aquella raça indócil 
Imagem do furor, terror dos campos, 
Que negando-se ao jugo e ao trabalho, 
Serve apenas de bárbaro recreio 
Aos poucos povos, que entre o horror e a morte*, 
Com um bruto feroz inda hoje estimam 
Loucos medir-se em desigual peleja. 

Também naõ se esquece o Vate Luso de tractar das 
differentes espécies de rebanhos, dos cuidados, que elles 
requerem, e da tosquia. 

Finalmente remata o Poema com os seguintes versos 
ao seu Mecenas. 

* As palavras horror e morte só quadram a uma renhida ba
talha entre duas hostes inimigas, e naõ a um divertimento 
de Touros. Naõ concebemos como assistindo o Autor em 
Portugal, poude esquecer que a praça do Salitre, em Lisboa, 
está fechada ha mais de oito annos ! Se neste verso alludeaos 
Hespanhoes, também receámos sejam mal fundadas suas, expro 
braçoens, pois he provável que elles j á imitado tenham o pro
ceder dos Portuguezes neste particular. De mais, na passa
gem acima, reyna tal dureza e arrogância, que quasi se naõ 
compadece com o estyllo sempre singelo, e com as comedidas 
idéas do Autor das Georgicas. 
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Tu pois, que me guiaste a tal ventura, 
Tu prezado Tudella, se rompendo 
A barreira dos séculos, chegarem 
Meus versos aos ouvidos dos vindouros; 
Se ainda um dia a Musa venturosa 
Me pode franquear da fama o templo, 
Dentro d'elle gravar minha maõ grata, 
Sobre as aras da Deosa, irá teu Nome 
Juncto ao Nome de Nize, quaes no peito 
A amizade e o amor in'os tem gravado. 

Colhe-se, assim dos lugares citados como do Poema 
em geral, que a seu Autor naõ falta o gênio da invenção, 
e que tem summa facilidade em versejar: todavia carece 
ainda daquella variada dicçaõ, que tanto prezamos nos 
escriptos de nossos antigos Poetas, e nos dos modernos 
de melhor nota. Accresce a isto ser o metro das Geor
gicas, em partes, monótono, prosaico, e languido. Vis
lumbra nesta obra pouca Philosophia e poucos Episódios, 
só abunda em preceitos. Mas muitos destes, que assaz 
prestariam n'um tractado em prosa, saõ grande defeito 
n'uina Composição Poética, onde o espirito requer o le
vem per veredas um pouco desviadas, e lhe apresentem 
objectos que naõ aguarda. Ora um Poeta deve perten-
der menos profundar uma sciencia, que attrahir a ella os 
olhos embellezando-a. Isto practicou Virgílio, e practi-
caram depois delle os seus bons imitadores, na certeza 
de que o espirito raramente goza duas vezes o deleite de 
aprender a mesma cousa; mas o coração pode gozar 
duas vezes o prazer de sentir o mesmo abalo. 

(Coiitiiiuai-se-ha.) 
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MISCELLANEA. 

Memória descriptiva da Ilha de S. Luiz do Maranhão, 
pelo Coronel do Real Corpo d'Engenheiros, Antonio 
Bernardino Pereira do Lago. 

L'étude de Ia Topographie doit donc necessairement 
servir de base â cellede lascience deslngenieurs, soitcom-
roe j e i'aidit,que leurs travaux aient pour object des opera-
tionsmilitaires, ou de grandes ameliorations de territoires. 

l.lcni. de Fort. par 
A . P. Juliene Belair. 

ADVERTÊNCIA. 

Nesta pequena Memória unicamente se tracta do que 
he relativo á Ilha de S. Luiz do Maranhão, e que pode 
servirde explicação ao Mappa reservando fallar extensa, e 
classificadamente de tudo, que tem relação naõ só com a 
Ilha, mas com a Provincia toda do Maranhão, quando 
concluir-mos a sua Carta, e Estatisca, trabalhos, que tra 
zemos entre maõs, e que concluídos, com a devida per
missão os publicaremos. 

Mandado a esta Provincia do Maranhão, onde che
guei a 20 de Septembro de 1819, um dos principaes 
trabalhos: que logo me encarregou o Illustrissimo e Ex
cellentissimo Senhor Bernardo da Silveira Pinto da Fon-
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seca, Governador e Capitão General, íui levantar o Mappa 
da Ilha, em que se acha fundada a cidade ; bem certo de 
que o conhecimento da Topographia do Paiz naõ he so 
necessário para operaçoens militares, mas também para 
melhoramentos e vantagens civis. Grandes homens an
tigos e modernos assim o tem sempre reconhecido, e a 
combinação deste ramo da sciencia militar com a Táti
ca nos tem feito muitas vezes conhecer a extensão do 
golpe de olho militar de grandes Generaes, ja ganhando 
batalhas, ja fazendo vantajosas retiradas, ja desconcertan
do premeditados planos do inimigo. Desde Alexandre, 
Epaminondas, e Fábio; depois, desde o principe de 
Nassau, Turene, Montecuculli, Luxembourg, e outros, 
ja em nosso tempo na passagem do monte S. Bernardo 
(seguindo o exemplo dado á Europa); em uma Divisão, 
commandada por Dessaix, que Gay de Vernon compara 
á dos 10.000 de Xenofonte, e finalmente na defeza de 
Lisboa, podíamos achar bastantes exemplos e provas 
desta verdade. Naõ he o conhecimento topographico 
menos necessário na Paz, na qual entaõ se torna um 
fundo precioso para aquelle que pertende felecitar qual
quer Paiz, traçando projectos para o seu adiantamento. 
Assim pensavam os Generaes Romanos, que, depois de se 
immortalizarem no campo da gloria, naõ desdenhavam 
empregarem-se com seus Soldados em obras taõ úteis ao 
seu Paiz, que ainda hoje nos fazem lembrar com espan
to e respeito o nome Romano; assim o recommendou 
Vauban fallando dos Generaes, que deviam igualmente 
ser hábeis na administração, e execução de grandes tra
balhos, que melhorassem os paizes, que lhes fossem con
fiados, e he com esta arte, quasi Divina (como se expli
ca um Escriptor celebre) que em tributo á verdade se deve 
confessar que o Sr. General Silveira começa a afortunar 
esta provincia. Por aquellas razoens, e por que con-
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cluindo o Mapa da Ilha vim no conhecimento de que 
nenhuma das relaçoens, que ha a este respeito, sao exac-
tas ; naõ só porque ninguém até hoje o tinha levantado, 
mas também por serem fundadas em falsas informaçoens; 
e sendo esta Provincia a terceira, e mais importante de
pois da do Rio-de-Janeiro, julguei do meu dever ajunctar 
ao mappa da Ilha, que levantei, a sua descripçaõ. 

A Ilha do Maranhão, onde se acha fundada a cidad e, 
he na provincia daquelle nome, e está na ponta septen-
trional do Brazil. 

He bem de crer, que pelos mezes de Fevereiro, e Março 
de lâOO fosse descuberto o Maianhaõ ;* seus primeiros 
descobridores foraõ vicente Yanes Pinson, e seo Sobrinho 
(ou Irmaõ como outros dizem) Aires Pinson, que dese-
josos, de tirarem mais lucro, que gloria do exemplo, que 
lhes deo Columbo, obtiveram licença do Rey Catholico 
Fernando para hirem tentar novas descubertas no novo 
mundo, prohibindo-lhes todavia aportarem nas Ilhas oc-
cidentaes, e com mais a condição do armamento ser, 
como foi, á sua custa. A primeira parte, que descobri
ram foi o rio Amazonas, a que entaõ deram o nome de 
mar doce e sueceesivamente o de mar grande, Ore-
Ihana, Maranhão, e o que hoje conserva do Amazonas, 
que por ser alem do fim a que me propuz, e naõ tornar 
roais fastidioza esta memória, julguei iiutil tractar agora 
sobre a origem, e etymologsa daquelles nomes :f Em 

• A«im peusamos, porque, sahindo os dons Pimons da Euro
pa em 13 de Novembto de 14ü9, ainda a 13 de Janeiro seguinte 
he que sabiram da Ilha de S. Thiago onde tinham tocado e 
correndo a Costa du Brazil, vieram avistar o Cabo de S. Agosti
nho, a que chamaram da Consolação ? 

Beiredo Anuais hist. 
+ Veja-se Beirecto—Pe. Fr. Man. Uodrignez, Jesoita-Ant.Gal-
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quanto a passar-se o nome Maranhão de tam longe para 
esta Ilha, e para toda a provincia, he bem de suppôr 
que como o rio Maranhão ou Amazonas naõ tinha sido 
povoado pelos seus descobridores, por estar fora da de
marcação das terras, que deviam pertencer á Hespanha, 
segundo pensavam pela imaginaria linha divisória, con
vencionada entre as duas Cortes, e que Alexandre 6o 

confirmou por Bulla de 1521, esta Ilha tomasse aquelle 
nome por ser a terra mais ao norte do Brazil, que come
çava a povoar-se; outros querem que naufragando Aires 
da Cunha juncto da Ilha do Medo, a Oeste da Barra 
desta Ilha e Cidade do Maranhão, por falta de Pratico, 
os que escapando chegaram á Europa, ou por tomarem 
o Boqueirão juncto do qual fica aquella Ilha, pela bocca 
do rio Maranhão, e deste modo encubrirem a sua igno
rância, ou por engradecerem o naufrágio, disseram que 
tinha sido no rio Maranhão, e que daqui se ficou assim 
chamando a esta Provincia toda. Em 1531 tomou o 
Senhor D. Joaõ 3. o systema de dividir a terra de Sanc
ta Cruz, a que hoje se chama Brazil, em 12 Capitanias, 
dando-as de juro e herdade a Pessoas de reconhecido 
merecimento, e serviços, e coube esta ao insigne Escriptor 
c Feitor da Casa da índia Joaõ de Barros, que foi por 
tanto o seu primeiro Donatário. Este se associou para 
a empreza e despezas com Fernando Alvares, e Aires da 
Cunha, o qual saiho de Lisboa em lo35 commandando 
dez navios, em q-je iam 6*00 homens, e 113 cavallos, que 
tudo armaram à sua custa, e qáe perderam no naufrágio 
da ilha do Medo, de que derivou o nome. A Ilha de S. 
Luiz do Maranhão he formada ao Norte pelo Oceano, 
para onde apresenta um lado de mais de 5 legoas entre as 

vaõ—Fr. Christovaõ de Lisboa—Sam. Fritz—e de Beauchamp 
ist. do Brazil. 
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as pontas de S. Marcos e Curupu: a Leste pela 
Bahia de S. Joze : a Oeste pela Bahia de S. Marcos e ao 
Sul pelo chamado Rio Musquilo, que naõ he outra cousa 
mais que um canal de 62 braças de largura, de 30 palmos 
de fundo em baxa-mar onde confluem as agoas, que en
tram pelas duas Bahias. Erros tanto a resspeito da Ilha 
Curupu, como na posição, c configuração da Ilha de S. 
Anna,* outras vezes falta de bons práticos naÕa reconhe
cendo, tem muitas vezes feito encalhar e perder naquel-
les baixos algum navios, e outros a muito custo entrarem 
pela Bahia de S. Joze, summamente perigoza, mas sem
pre com o soecorro de Pratico, t Desta Ilha o seu maior 
comprimento he Nordeste-Sudoeste da ponta do Curupu 
ao Tacca-mirim, e Leste-Oeste, he do Itaqui a S. Joze 
7 e i de Legoa, e 290 braças ; a sua maior largura Nor-

* Estes erros, que desgraçadamente apparecem em todas as Car
tas, e tté na mesma de Jozé Patrício, que diz " aberta por or
dem do Governo Portuguez, e publicada em Londres em 1800 
por W. Faden" (talvez para melhor se vender) pois que nunca 
pessoa alguma foi á Ilha de S. Anna, a naõ ser um miserável 
pescador, eu tive occasiaõ de verificallos, quando em Julho de 
1820 fui, por ordem de Sua Excellencia o Sr. General Silveira, 
e acompanhado do Intendente da Marinha o Sr. A. J. de Olivei
ra, e do 1'íloto Mor Joaquim J. Nunes, reconhecer e levantar o 
Mappa de parte da Costa desta Capitania, e da Ilha de S. Anna, 
ilha deserta, e até sem água, cujos trabalhos publicarei, quando 
alli se estabelecer o Farol, cujo plano fica feito, e proposto. 

• O ultimo exemplo foi a 17 d'Agosto de 181tta Fragata Voa
dor, que do Rio-de-Janeiro conduzia Sua Excellencia o Sr. Ge
neral Silveira, e que por ignorância do Pratico encalhou nos 
baixos de S Jozé, nunca reconhecendo a Ilha de S. Anna, mas 
que pt Ias mais acertadas e activas providencias do Chefe de Di
visão, Intendente da Marinha o Sr. A. J. de Oliveira, veio pelo 
rio Musquilo, r entrou felizmente a Barra. 



Miscellanea. 49 

te-Sul de S. Marcos á Estiva 5J legoas e 36*0 braças; o 
seu circuito de24j legoas.* Em roda da Ilha ha outras, 
porém de pequena grandeza: a Leste fica a do Curupu, 
qual apenas serve para pastos, creaçaõ de algum gado, e 
com poucos moradores: a Oeste he a do Medo quasi fron
teira ao Forte da ponta d'areia, em distancia de uma légua, 
esta Ilha he de bastante penedia, começa agora a ser culti
vada por alguns moradores para plantação de mandio
ca. 

Entre a ponta da Ilha do medo e a do Aguiar, que 
he nesta do Maranhão, ha um canal, que chamam Boquei
rão com 6òQ braças de largura, fácil de sahir, mas diffi-
cil de entrar; alguma cousa ao Sul desta ponta do Agui
ar ha duas Ilhotas, chamadas duas Irmaãs defronte da 
ponta do Itaqui, outra com o nome de Carapirá, todas 
de muita penedia e de ditricil accesso. Ha aqui uma 
enceada, muito abrigada, e com exccllente ancoradouro, 
e podendo os navios ficarem próximos à terra, e onde 
ja com muita segurança tem estado fundiados por diffe
rentes vezes alguns navios, e ainda em Agosto de 1819 
alli esteve fundiada a fragata Voador, e em Novembro do 
mesmo anno a fragata Venus. 

Mais ao Sul do Itaqui ha a Ilha chamada Pequena, 
mas que o naõ he, pois tem mais de 2\ legoas de compri
mento, e \ de largura, separada da do Maranhão pelo 
rio Coqueiro; tem mattas, pastos, gado, plantaçoens de 
mandioca, e ollaria: ainda ao Sul desta ha outra çha-

* Todas es<as distancias exactamente medimos com a cadeia 
graduada e de triângulos, ao mesmo passo, que levantava o Map
pa da Ilha. A legoa he contada de 3.000 braças, c a braça he 
a terrestre de 10 palmos craveiros. 

VOL. AXVI. N°. 152 
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iuada Taccá-mirinVque tem 1900 braças, com um mora
dor, e j a defronte da bocca do rio Musquito ha outra 
Ilhota Taccá-redondo, muito pequena, e toda de penedia, 
e que necessita dar-se-lhe resguardo, assim como a um 
banco de pedra, que deita fora, conhecido com o nome de 
Recife do Taccá. Tem a Ilha de S. Luiz do Maranhão 
37 rios, os mais notáveis, ou Garapés, como lhes cha
mam os naturais do Paiz (termo Índio), que saõ braços 
do mar, quasi todos acabando ein nascentes ou riachos 
de agoa doce de muito pouco cabedal, e que nenhum ex
cede a 2 palmos de altura, com margens assas estreitas, 
á excepçaõ do rio Pindahy, antes de chegar á Villa do 
Paço, que chega a ter de 4 a 5 palmos de fundo, e nunca 
com mais de 30 de largura. Entre aquelles Garapès al
guns há, que até onde chega a maré a uma e duas legoas 
admittem canoas, que carregam 2.000 alqueires d'arroz: 
os maiores saõ o Garapé da Bacanga, e o do Annil, entre 
os quaes está a Cidade, que ambos vaõ confluir na Barra, 
aquelle navegável pelas canoas grandes, de que acima 
falíamos, até 2 legoas, e este até légua e meia, tendo am
bos as suas cabeceiras em nascentes d'agoa doce. Ha 
na Ilha excellentes lugares para pastos e prados artifici-
aes, que no Brazil quasi geralmente se conseguem com a 
maior facilidade, cortando apenas as grandes arvores, e 
arrancando com a raiz dous pequenos arbustos, que pe
las sementes que lançam, e que com o vento se espalham, 
facilmente se multiplicam, c impedem nascer outra qual
quer cousa, a que os naturaes do paiz chamam, a umvas-
soira brava, parao destinguirem do chamado vassoirinha, 
que passa por medicinal, e o outro niatta-pasto: o terre
no assim preparado dá logo a melhor rclva,* e foi com 

* Na Real Fazenda de Sancta Cruz, 10 legoas a Leste da Ci
dade do Rio-de-Janeiro, (que pela sua grandeza, situa<;aõ, ter-
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taes providencias, que Sua Excellencia o Capitão Gene
ral fez que pela Camera se marcasse defronte da Cidade 
até a ponta do Itaqui cousa de meia légua quadrada de 
terreno, para servir de pasto e nutrição ao gado, antes de 
entrar nos depósitos da Cidade, e fazer assim uma reser
va, que segura nunca faltar tam necessário sustento. 
Naõ tem a Ilha grandes mattas virgens, mas entretanto 
he coberta toda de arvoredos, que, no nosso entender, 
evitam que os efluvios pestiferos, que tantas águas en-
xarcadas, e de differentes matérias necessariamente devem 
evaporar, em um Paiz tam quente, venham impregnar o 
ar, pois que os arvoredos os absorvem para a sua vegeta
ção.* Ha porem em grande abundância uma qualidade 
de arvore, a que chamarei aquática, por só nascer e ve-
getar na água salgada, e em lodaçaes, a que no Brazil 
daõonomede Mangue; em parte nenhuma os tenho 
visto como nesta Capitania, mormente nas Ilhas, chama
das de S. Anna Mariana, que crescem perpendiculares 
até a altura de 30 e 40 pes, e de 8 até 12 polegadas de 

renos differentes, creaçaõ de gados, vaceum e cavallar, plantas 
exóticas, e Jardins, estado a que atem feito chegar a presença, 
e desvellos de Sua Majestade, merece uma descripçaõ particu
lar), eu tive occasiaõ de ver e observar mais de 5 legoas de planí
cies, que foram em outro tempo Mattas, e de que os Padres da 
Companhia conseguiram tornar em excellentes prados alcatifa-
dos da melhor i eiva pelo modo acima dicto, abrindo-lhe todavia 
muitos valles de esgoto, que hoje assiduamente se cuida em con-
•ervallas limpas. 

* Sabe-se muito bem das excellentes providencias, que deram 
os Romanos sobre bosques e arvoredos, que sendo por estes ab
sorvidos os miasmas de Roma, tam saudável era, e que hoje por 
aquella falta nos mezes de callor se respira muito mao ar. 

Mero. do Sr. J. D. Mascarenhas, 
An. das Artes t Sciencias. 
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diâmetro; madeira rija e que pode ter muitos usos, tarv 
to na Architectura naval, como civil. A s águas na ci
dade, e em toda a Ilha, saõ muito boas, e também se 
encontram algumas vertentes de agoas férreas, das quaes 
differentes pessoas tem uzado, e com reconhecido provei-
t a O terreno da Ilha pela maior parte he composto de 
argilla, mas com muita mistura de cal, de ochre, de 
alguma areia, o de outras muitas terras, que o fazem 
passar por immensas modificaçoeus, relativas a sua apa
rência, e propriedades. Deba ixo da terra, mas geral
mente quasi à superfície, h á abundância de piritis mar-
ciaes (maracasitis) porem ja no estado de minas de ferro 
hepaticas, e nos valles aparece muita ochre em cama
das, e disseminada em differentes partes, e de varias co
res. Os Sulfates de cal, de alumina, de ferro, &c. &c 
que aparecem, tendo sido jadussolvidos e arrastados pe
las grandes chuvas, acham-se dispostos, em camadas, ou 
amontoados, segundo o local onde tem ficado depositados. 
O clima he quasi regular, naõ se conhecendo senaõ duas 
Estaçpens, Veraõ e Inverno, que só se destinguera pela 
chuva, ou falta delia, a qual dura suecessi vãmente de Ja
neiro até Junho, o resto do anuo he sempre secco: no 
Inverno ha muitas trovoadas, e os ventos, que ha, so
pram do Sueste, e Les-Sueste: no Veraõ porem saõ con
stantes do Nordeste e Les-Nordeste. O maior grão d e 
calor, que tenho observado, he 8ti° a sombra, e o menor 
78* no thermometro de Fahrenheit: o Barometro pouca 
ou nenhuma différença tem apresentado; o Hygrometro 
mostra mais humidade nos mezes de Março e e Abril;* 

* Naõ posso dizer com exactidaõ a respeito do que deve en
tender-se aqui por temperatura media do dia, do mez, e do an
uo, por naõ ter ainda começado com as observaçoens Meteoro
lógicas, que feitas, as publicarei. 
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assim mesmo o callor mais incommodaria se naõ fossem 
os continuados ventos, chamados geraes, que saõ con
stantes no veraõ, mas que por faltarem 110 Inverno, vem 
neste tempo entaõ a ser mais sensível; as noites porem 
saõ muito frescas e agradáveis. 

As moléstias febris ein geral saõ muito poucas, excepto 
algumas mesentericas e heticas; estas ultimas saõ muito 
freqüentes até a idade de 28 annos, eque em alguns indi
víduos temos seus períodos tam rápidos como as molés
tias agudas. Ha muita inflamação cutânea, principal
mente a Psidracia, e uma espécie de sarna procedida 
por um insecto, a que os naturaes do paiz chamam Cru-
ba, assaz differente do Acorus Scabies, e que naõ he 
contagiosa. As Bexigas saõ muito perigosas nos filhos 
do paiz; ha bastantes OptlUalmias, e as Blenorrogias 
tem peiores conseqüências que na Europa, em quanto 
naõ passam ao estado de Blenorreas. Ha appoulexias 
sangüíneas, e Paralisias, poiem de todas as molés
tias as que fazem aqui maiores estragos saõ as He-
morrhodias, tanto por sesem freqüentes em quasi todos, 
como por trazerem geralmente a poz de si, sendo fluentes, 
o Hydrothorax, a Anacaria, e a Acitis, todavia naõ 
naõ se pode dizer, que haja uma moléstia endêmica, a ex
cepçaõ de alguma inflamação de pelle, a que estaõ sugei
tos os que vem de novo para o paiz, e a geral debilidade 
nascida da continuada transpirarão.* Ha na Ilha difle-

Em quanto á quantidade de chuva, ja se poderá julgar pelos 
mezes de Abril e Maio, que observei, tendo chovido neste anno 

Palmos Polegadas Linhas 

Fm Abril 6 3 3 
Em Maio 5 2 5 
* Estas idéias me foram aqui communiradas pelo Sr. Físico 
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rentes estradas, mas as principaes saõ três: a que vai a 
S. Joze, chamada caminho grande, a do Arraial e Estiva, 
e a d e Arrassagy; nenhuma he calçada, e necessitam 
beneficiaram-se, no que se começa a cuidar. Sendo a 
principal riqueza nas margens do rio Itapicuru, e onde 
está a Villa do mesmo nome, porque naõ havia uma 
estrada boa e de fácil transito, que d'alli communicasse 
com esta Cidade, tornando-se perigozos e incertos os 
transportes por mar, porque as canoas saõ obrigadas a 
entrarem pela Barra, lembrou muito bem ao Capitão Ge
neral, que entaõ governava, o Excellentissimo Senhor D. 
Diogo, hoje Conde do Rio Pardo, abrir uma estrada, que 
começou em 1803, e que deixou adiantada, mas que de 
todo se acha perdida, até que felizmente Sua Excellencia 
o actual Capitão Gei»eral, apenas chegou, me encarregou 
de examinar o seu estado ruinoso, e de levantar a plan
ta e projecto para a factura de uma nova, que em breve 
esperamos annunciar a sua existência, chamada da Esti
va, por ter que atravessar pântanos e lugares alagados, 
mas que concluída teremos por onde se viage, e venham 
a esta Cidade facilmente, e sem maior despeza, mantimen-
tos do interior, e todo o gado para o necessário consumo, 
que por vir embarcado, definha e morre, e muitas vezes 
falta.* 

Os meios de transportar os gêneros ordinariamente 
saõ pelos rios, ou Garapés em Canoas pequenas a que 

Mor Antônio do Rego, que pelo seu saber, practica, e obser
vação, devem merecer todo o credito. 

• Até hoje ainda he conduzido o gado em lanchas grande», a 
que daõ aqui o nome de Gabarras, armadas á redonda, e que 
costumam conduzir de 60 a 80 Bois, mas que saõ obrigadas a 
entrar pela Barra. 
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chamam cascos de (1 a 8 palmos de boca, e outras gran
des armadas á redonda de 20 a 30 tonelladas, e com 6 a 9 
homens de equipagem; destas actualmente o seu numero 
he 100: por terra uzam-se os carros da mesma construc
çaõ dos de Portugal, e quasi com os mesmos defeitos. 
A Ilha produz algudaõ, arroz, caffe, mandioca, tabaco, 
canna de assucar, milho, feijaõ, couco, e immensa quan
tidade de carrapateiro de que se extrahe excellente 
azeite, mas so para luzes, e o chamado Israelim, de que 
se faz muito bom azeite, e que serve para os mesmos 
usos que aquelle que se extrahe da azeitona: a producçaõ 
de todos estes gêneros, naõ he porem na abundância, 
que se devia esperar, de uma Ilha cortada de tantos rios 
de agoa doce, que posto sejam de fraco cabedal todavia 
podem facilitar a regadia e os transportes: a causa pois 
naõ he só o seu mao terreno, mas sim o muito pouco, ou 
nada, que aqui se cuida em economia rural, e bastara 
que o único instrumento d' agricultura, que aqui se co
nhece he a simples enchada.* 

* Devemos lamentar ainda com mais razaõ isto, por ser talvez 
a nossa Pátria a única, que possa gloriar-se de ter tido na pessoa 
do Senhor Rey D. Diniz o único Soberano, que ate meiado do 
século 18 deo tantas e tam sabias providencias agrícolas de que 
ainda hoje gozamos vantagens, que nos trouxeram. 

(Continuar-se-ba.) 
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Reficxoens sobre as novidades deste mez. 

R H N<> I I Ü I D O D E P O R T U G A L D R A 7 . i l , E A L G A R V E S . 

Comportamento dos Diplomáticos Portuguezes. 

Noticiamos no nosso N°. passado, que vários Ministros de 
S. M. em diversas Cortes da Europa se haviam ajunetado em 
Paris, para deliberarem sobre o estado politico de Portugal. 
Com erfei to depois de suas deliberaçoens partio para Laybach 
um daquelles Ministros, o Conselheiro Saldanha da Gama, para 
pôr em actividade o resultado dessas deliberaçoens. 

Havíamos também notado ja, que alguns desses Ministros 
d'El Rey tomaram sobre si, o negar passaportes a Portuguezes, 
e declarar Portugal bloqueado, sem esperar por ordens do Sobe
rano. 

He uma espécie inteiramente nova, na historia da Diplomacia, 
o largarem os Ministros os seus postos, nas diversas Corte» 
aonde se achavam acreditados, e fazerem de seumotu próprio um 
conciliabulo, para decidir do que se deve fazer de sua naçaõ : 
evidentemente este proceder seria chamado uma conspiração, 
se aquelles indivíduos fossem pessoas de outra qualquer classe; 
nem estes se attreveríam a obrar assim, se naõ fossem tantos ex
emplos de se considerarem os empregados públicos absolvidos 
da obediência ás leys, ou talvez outros tantos Reys. Ora naõ 
se pôde contemplar um estado mais anarchico, do que quando 
uns poucos de indivíduos, sem authoridade, sem missaõ, sem 
instrucçoens, tomam sobre si o exercício de funcçoens, que só 
competem ao Soberano. 

Se uma juncta de meia dúzia de indivíduos Portuguezes em 
Paris, pôde de seu mero alvedrio dispor dos negócios da Naçaõ, 

{- que repiiguain ia pode haver em que duzentos ou trezentos'indi
víduos em Portugal propuzessem novas formas de Administra
ção, convocassem o povo, ou a maioridade delle, e procedessem 
a obrar nessa conformidade ? 

E taes saõ as conseqüências desses exemplos de anarchia, que 
os empregados públicos tem dado poi muitos annos á naçaõ 
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Portugueza; e porque nunca nenhum empregado publico foi cas
tigado por esses excessos, era natural que cada indivíduo jul
gasse, que para obrar soberanamente bastava apossar-se da au
thoridade, fosse porque modo fosse. 

Mas se nesses abusos de authoridade, e na arbitrariedade dos 
empregados públicos julgamos sempre que havia uma offensa di
recta aos direitos do Soberano, assim como um vexame á naçaõ, 
e uma tendência á anarchia e desorganização da ordem politica 
no Estado; agora neste exemplo dos Diplomáticos Portuguezes 
ein Paris achamos outro sim circumstancias peculiarmente aggra-
vantes, e que fazem seu comportamento atrozmente offensivo a 
toda a Naçaõ. 

Naõ he ja um administrador das rendas publicas commettendo 
um peculato, nem um magistrado estendendo sua jurisdicçaõ 
além do qu« lhe concedem as leys; he uma combinação de in
divíduos appellando para á iufluencia estrangeira, a fim de dic-
tarem a seu Soberano e a sua Naçaõ as máximas de politica, que 
devem seguir : em uma palavra, tractando de entregar a indepen
dência nacional, nas maõs de árbitros estrangeiros. 

De todos quantos remédios se podem excogitav aos males de 
qualquer naçaõ, nenhum he mais fnnesto do que a appellaçaõ 
para as potências estrangeiras ; mas até mesmo nisto, o compor-
ramento daquelles Diplomatas Portuguezes tem peculiaridades 
de notável audácia. 

A distancia, em que EI Rey se acha, fazia impossível que 
elle soubesse da revolução de Portugal senaõ gradualmente, e he 
alias de presumir, que os passados Governadores de Portugal, e 
outros, a quem cumpria informar EI Rey do verdadeiro estudo 
das cousas, lhe oceultassem o desengano, em tanto quanto pu
dessem. Nestes termos, El Rey, como prudente, naõ podia vir 
a uma decisaõ final, logo por uma vez ; mas iria adoptando suas 
medidas ás circumstancias, e naturalmente encostando-se aos 
desejos de seu povo, mais ou menos, ú proporção que se fosse 
convencendo de que esses desejos eram realmente os da naçaõ, 
e naõ de alguma facçaõ ou partido, cuberto com a cappa da 
vóz da naçaõ. 

VOL. XXVI. N°. 15'2. H 
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O comportamento de Sua Majestade, quando recebeo as pri
meiras noticias da revolta do Porto, confirma cm grande parte 
esta nossa conjectura; e exaqui o que sobre isto se publicou 
em Portugal. 

" Lisboa 18 de Dezembro. Sábado 16 do corrente pelas 8 
hoias e meia da noite chegou a este porto o brigue Provideucia, 
que tendo saído da barra de Lisboa, em 5 de Septembro, e che
gado ao Rio-de-Janeiro, em 17 de Outubro, saio dequelle porto 
em 29 do mesmo mez com despachos. Sua Majestade, sendo in
formado dos primeiros movimentos do Porto, e na persuasão de 
que elles tam somente se estendiam a alguns lugares da Provín
cia do Minho, mandava annunciar amnistia geral, e authorizava 
as Cortes couvocadas pelos precedentes Governadores do Reyno, 
estrahando com tudo como incompetente a sua convocação, sem 
o concurso da sua Real pessoa. E mandava outro sim declarar, 
que, concluídas as mesmas Cortes, e sendo remettidas á Real 
Presença as propostas dellas, para serem legalizadas com a Regia 
sancçaõ, teriam os Portuguezes no meio de si a sua Real Pessoa, 
ou de algum de seus Angustos filhos, precedendo cora tudo, por 
meio de ulteriores noticias, a segurança de que o Real decoro naõ 
seria posto em risco pela execução desta providencia." 

Compare-se pois este primeiro movimento d'El Rey, com as 
medidas, tam illegaes como precipitadas, daquelles Ministros, 
que tentaram bloquear Portugal, e que pretendem «gora apoiar 
seus pia nos, com a protecçaõ das potências estrangeiras. 

Se os revolucionários em Portugal seguirem taes planos, que 
El Rey se julgue obrigado a de sapprovallos de todo, nesse caso 
só a El Rey competerla o decidir os meios, que lhe convinha 
adoptar, para vigorar os seus mandados ; e por tanto a prema
tura ingerência desses Agentes Diplomáticos, appellando para 
as naçoens estrangeiras, he um verdadeiro attentado contra a 
soberania de seu Amo. 

Se, por outra parte, El Rey approvar o chamamento das pre
sentes Cortes, como ja approvara a convocação, que fez a passa
da Regência ; se El Rey achar que he justo ceder ao impulso 
das dircumslaucias ; e os Soberanos estrangeiros, iustigados por 
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esses Diplomatas, forem de differente acordo ; entaõ se achará 
El Rey eui grande dilficuldade; instando por uma parte os re
quirimentos de seus vassallos, e talvez a sua inclinação ; e por 
outra parte apcrtando-o o pezo da influencia dos Soberanos Al
liados da Europa. 

O mal, que em taes circumstancias deve produzir o plano 
anti patriótico desses Diplomatas Portuguezes, resultará das di» 
versas informaçoens, que teraõ os Soberanos Alliados, e Sua Ma
jestade Fidelissima. Os Alliados julgarão segundo o que lhe 
representarem esses poucos Aristocratas, que desejam governar 
Portugal como absolutos; mas El Rey decidirá segundo o que 
souber pelas representaçoens das Cortes, e por outras fontes 
authenticas, que naõ estaõ ao alcance dos Alliados. No entan
to, sendo essas representaçoens differentes, El Rey se achará 
no dilema de desagradar aos Alliados, ou desagradar aos povos ; 
e tal he a situação a que ficará reduzido, pelas tramas de uns 
poucos de intrigantes. 

Desta opposiçaõ, que se prepara na Europa ao systema con
stitucional de Portugal, fica ja mui patente, que naõ he d'El Rey 
mas do partido Aristocrático, que provém a tenacidade com que 
se combatem todas as formas de administração, em que se com-
prehende a efficaz responsabilidade dos empregados públicos. 
Naõ he El Rey seguramente quem perde, por serem os adminis
tradores das rendas publicas obrigados a dar conta de sua ges
tão. A Naçaõ, estamos persuadidos, nunca seria escaça em 
contribuir quanto fosse necessário, para a raanteuçada dignidade 
Real, e até para o conforto e prazer individual de um Soberano, 
cuja vida he empregada toda no bem de seus vassallos. Mas he 
cousa mui differente o soffrerem que as rendas publicas se dissi
pem, com o pretexto de que ninguém tem direito de indagar as 
contas do Erário Regio. 

Ninguém se attreve a disputar a authoridade do Soberano, 
ninguém deseja coarctar seu poder supremo, quetodose empre
ga a beneficio do povo ; porem quando uma combinação de indi
víduos particulares leva a sua arbitrariedade ao ponto de decidi
rem por si mesmos o que se deve fazer de Portugal, e chamarem 
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para isso o apoio das potências est.angciras, he sem duvida 

tempo de desembaraçar o Soberano de tam pernicioso systema, 

e de livrar a Naçaõ de tam pezada oppressao. 
Concedemos plenamente, e essa tem sido sempre a nossa 

theoria, que só ao Soberano competia determinar o remédio le
gal e esses males : mas se todos os caminhos ao throno estaõ ob-
truidos, e falta até o meio de poderemos povos representara 

El Rey os seus aggravos, e sem os conhecer naõ pôde El Rey 
pensar em remediallos < desejamos que se nos aponte qual he 
o meio legal de detribar essas combinaçoens, que saõ como 
uma muralha impenetrável, que obsta toda a communicaçaõ di
recta entre o Povoe seu Rey. 

Conceda-se-nos, se quer por hypothese, que ha vicios essen-
ciaes na administração, pelos quaes se dissipam as rendas pu
blicas, se atropella a justiça, e se annihila a industria nacional: 
neste estado de cousas, Portugal governado por um official mili
tar, e esse estrangeiro ; as provincias do ultramar sugeitas cada 
uma a um governador, e a vários magistrados, cujos poderes 
naõ tem limites, e cujas prepotencias nunca foram sugeitas a 
castigos: um corpo diplomático nas cortes estrangeiras, solici
tando a protecçaõ de outras potências, para continuar o mesmo 
estado de cousas. 

Nestas circumstancias i para onde poderão os povos voltar 
seus olhos com esperança de remédio ? 

j Attrever-se-ha nenhum indivíduo particular a ir expor a El 
Rey este horroroso quadro do Governo ? E quando algum a isso 
se aventurasse <por que critério conheceria El Rey, que esse in
divíduo expressava a voz da naçaõ ? $ Como saberia El Rey 
que as asserçoens de tal iudividuo eram mais verdadeiras, do 
que as contrarias de todos esses empregados públicos, que cer
cam a El Rey, e que saõ os únicos canaes por que elle pode re
ceber legalmente as informaçoens do que se passa em seus Esta
dos ? 

Em Londres se tem publicado varias noticias, chegadas do 
Brazil, e com datas posteriores á recepção das novas da revolu
ção de Portugal, naquelle paiz. Naõ desejamos fazer-nos car-
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gode rumores, cuja authenticidade naô vem assegurada; mas ha 
uni de tal importância, que julgamos importante mencionallo. 

Refere-se, que, chegando ao Rio-de-Janeiro as primeiras no
ticias da revolução no Porto, chamara El Rey a Conselho seus 
Ministros, para deliberar sobre o que se devia obrar: assevera-se 
mais, que nesse conselho votaram em sentido opposto os Secretá
rios de Estado Conde dos Arcos, e Thomaz Antonio de Villa 
Nova Portugal: sendo este de opinião, que se tomassem medi
das para rebater e annihilar os revolucionários; e o Conde, que 
se attendesse ao desej o dos povos. 

Parece-nos que he pouco crivei, que se fizessem publicas im
mediatamente, e com exactidaõ, as deliberaçoens de um Con
selho de Estado, quede sua natureza exigiam grande segredo; 
e tanto mais suspeitamos isto; porque a opinião attribuida ao 
Conde dos Arcos apparece exposta como elogio daquelle Minis
tro, amigo do Conde de Palmella. 

Mas se o Conde dos Arcos éra de opinião, que se devia atteuder 
aos desejos dos povos de Portugal ^ porque naõ aconselhou, ha 
um anno ou dezeito mezes autes, que se estabelece algum modo 
legal de averiguar os desejos desse povo, e se eram ou naõ bem 
fundadas as queixas, em que se estribavao seu descontentamen
to? 

Deve admittir-se como dissemos acima, que naõ havia em Por
tugal meio nenhum legal, para o povo commumcar directamente 
com o Soberano; e se o Conde éra de opinião, que se devia at-
tender ao desejo da naçaõ, seguramente devera ter aconselhado, 
que se estabelece-se algum meio legal de averiguar qual éra esse 
desejo do povo. 

Naõ se fazendo isso, qualquer expediente que o povo adop-
tasse, para combiuadamente se queixar de seu Governo, seria 
declarado illegal, pelos Governantes, e castigados os indivíduos 
como revoltosos; logo éra de espeiar, que os queixosos esco
lhessem um methodo, que os abrigasse desse castigo imminente; 
e esse methodo naõ éra outro senaõ apoderarem-se da força, 
como fizeram, e o que se chama uma rebelliaõ manifesta. 

Agora a questão he < se aquelles, que agora se apresentam 
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ao mundo como homens de ideas liberaes, e pronunciam que se 
deve attender aos desejos do povo, adoptaram para isso os meios 
correspondentes, que previnissera o povo obrar por si mesmo, 
como fez? 

Dizem agora esses, que se querem inculcar por liberaes, que 
se devera convocar as Cortes antigas < Mas porque naõ aconse
lharam essa medida, que julgam boa, antes do povo arrebentar 
por uma revolução, cujo êxito se naõ pôde prever ? 

Queixava-se o povo, só em murmúrios ; porque o naõ deixa
vam fallar alto. Prescindamos da questão, se as queixas eram 
ou naõ bem fundadas s Mas, altrever-se-ha algum Estadista a 
dizer, qne o Governo, em tal caso, naõ devia entrar na indagação 
dessas queixas, e trabalhar por saber, se eram ou naõ bem funda
das ; e quando o fossem, procurar-lhe o conveniente remédio ? 

He desta omissão, que julgamos ter direito de nos queixar dos 
Ministros d* El Rey; porque por todo o remédio nunca cuidaram 
senaõ em supprimir as queixas, arguindo os queixosos de des-
leaes ao Soberano. 

Convocação das Cortes em Portugal 

Amphora ca?pit institui, 
Cimente rota cururceus exit? 

Horat. 

Ja vimos, que o Governo Provisório de Portugal tinha medita
do o chamamento de umas Cortes, mas correndo a roda da revolu
ção sairam-lhe outras, que foram á Hespanhola; havendo na 
forma das eleiçoens a mui obnoxia cláusula, de limitar a escolha 
absolutamente aos sugeitos naturaes da terra aonde ella se fazia. 

O primeiro resultado practico deste aranjamento foi a influ
encia que se deo aos ecclesiasticos; porque em grande parte 
das frequezias apparecêo o parocho como eleitor. Na cidade do 
Porto até o povo se amotinou, vendo que ali se elegiam quatro 
Deputados ecclesiasticos para as Cortes ; motim, que naõ tinha 
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fundamento na ley, porque esta claramente permittia aos eccle
siasticos seculares serem membros das Cortes, e se o povo os 
naõ queria, que os naõ elejesse. Assim também em Lisboa, e ou
tras partes do Reyno, entrou boa porçaõ de ecclesiasticos, e en
tre elles alguns bispos. 

Estes eeclesiasticos, e os magistrados togados, necessaria
mente haõ de ter grande influencia nas Cortes; porque perten
cem ás duas classes mais bem instruídas que tem a naçaõ; e 
porque saõ também as duas classes que muita reforma precisam, 
naõ será objecto de pequeno louvor o ver classes, que precisam 
de reforma, reformarem-se a si mesmas. 

Notamos uma circumstancia mui importante nestas eleiçoens, 
e vem a ser; que nenhum fidalgo titular foi eleito Deputado, 
posto que pela Constituição Hespanhola, que se adoptou como 
norma destas eleiçoens, esses nobres naõ fossem excluídos. 
Aqui temos pois uma prova do modo por que a nobreza éra olha
da pela naçaõ, e da insignificancia, a qne os nobres se tinham 
reduzido a si mesmo, tractando como nada a opinião popular» 

Os Deputados pela Provincia da Estremadnra foram os se
guintes : 

Agostinho Jozé Freire. Álvaro Xavier da Fonceca Coutinho 
Povoas. Bento Pereira do Carmo. Bispo de Leiria. Feliz 
Avellar Brotero. Francisco Antonio dos Santos. Francisco de 
Lemos Bitancourt. Francisco de Paula Travassos. Francisco 
Simoens Margiochi. Francisco Soares Franco. Francisco Xa
vier Monteiro. Henrique Xavier Baeta. Herrnano Jozé Bra
amcamp do Sobral. Joaõ Alexandrino Queiroga. Joaõ Maria 
Soares Castello Branco. Joaõ Vicente Pimentel Maldonado 
Joze Carlos Coelho Carneiro Pacheco. Jozé Ferraõ de Men
donça e Souza. Luiz Antonio Rebello da Silva. Luiz Montei
ro. Manoel Agostinho Madeira Torres. Manoel Alvez doRio. 
Manuel Antonio de Carvalho. Manuel Borges Canieiro. 

Substitutos. 

Francisco Antonio de Rezeude. Francisco Xavier d' Almei-
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da Pimenta. Ignacio Xavier Caldeira. Joaqmm Annes de Car
valho. Marino Miguel Franzini. Pedro de Sande Salema. 
Rodrigo Ferreira da Costa. Sebastião Francisco Mendo Trigo
zo. 

Estas Cortes agora 6aõ de transcendente importância ; porque 
se intenta que ellas organizem a Constituição politica de Portu
gal, quando as Cortes, que lhe honverem de sneceder para o fu
turo, só teraõ de executar essa Constituição ; muito, pois, está 
pendente da quallidade dos presentes Deputados. 

Se, porém, houver nas Cortes actuaes falta de talento, falta 
de patriotismo, ousobejidaõ de intriga, a voz publica remedi
ará, senaõ em todo, ao menos em grande parte, esses inconve
nientes ; porque tal he o enthusiasmo da naçaõ, tanta he a gen
te de conhecimentos, que apparece a luz todos os dias, posto que 
naõ fossem muitos contemplados nas eleiçoens, pelo defeito de 
seu plano; e tal he a actividade, que cada um mostra em fazer 
o que pôde a bem da pátria, que mal poderão os Deputados das 
Cortes desviar-se de seus deveres, sem que a publica opinião 
lhes lembre o caminho que devem tomar. 

Mas para isto assim ser saõ necessárias duas circumstancias : 
uma, que as discussoens nas Cortes sejam publicas ; outra, que 
a imprensa tenha a necessária liberdade. 

Naõ nos cançaremos em responder aos argumentos, que ordi
nariamente se produzem, contra estes dous expedientes, conten-
tamo-nos com indicar as conseqüências de se naõ attender a elles; 
porque temos razaõ de presumir, que ha partido em Portugal, 
que recominendará o segredo nas deliberaçoens das Cortes, á 
cerca da Constituição; como ja recommendaram sobre o plano 
das eleiçoens na Juncta Preparatória ; e por causa do tal segre
do pôde o partido opposto reduzir a nada, em uma noite, o tra
balho daquella Juncta em muitos dias: também julgamos, que 
esse mesmo partido recommendará o apertar os cordéis á censu
ra da imprensa, para que só o que lhe fizer conta appareça. 

Se naõ forem públicos os debates das Cortes, na organização 
da Constituição, nem a imprensa assas livre, os homens de capa
cidade, que podem ajudar com seus votos os Deputados é&s 
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Cortes, naõ saberão quaes saõ os pontos em dissussaõ, para os 
elucidarem com seus argumentos; e se os debates forem públi
cos, mas a imprensa maniatada, naõ he possivel que haja meio 
efficaz de se communicarem aos Deputados, os erros que se lhes 
notarem» para que elles os remedeiem. 

Com a falta, pois, destes dous expedientes, ou de qualquer 
delles se naõ aproveitará a naçaõ dos talentos que possue, na 
execução de uma obra tam importante; porque ella será limi
tada somente aos esforços dos Deputados, nos quaes ja os talen-
lentos nacionaes foram bem cerceados, limitando-se a eleição 
absolutamente aos indivíduos do lugar, aonde talvez naõ houves
se para eleger senaõ um cura de requiem. 

A queixa, que se tem feito contra o systema de monarchia ab. 
aoluta, que até agora nos tent governado, consiste, quanto á 
parte legislativa, em se dizer, que o Secretario de Estado, que 
minuta uma ley, consulta uma ou outra das pessoas, que co
nhece e suppoem entendidas na matéria, e se a contece, que 
essas pessoas naõ sejam assas bem informadas e capazes, sáe a 
ley coifl os defeitos, que aliás se houveram remediado, se maior 
numero de sugeitos hábeis fossem ouvidos, e discutissem o ponto 
entre si. 

Ora podemos dizer, que esta accusaçaõ será exactamente ap-
plicavel ás presentes Cortes, se naõ houver a publicidade dos 
debates, e a plena liberdade da imprensa. Por quanto as Cortes 
constam somente de cem deputados ; e se destes cem descontar
mos, os leigos em todo o sentido, os eclesiásticos preocupados a 
favor da sua classe; os desembargadores e letrados, que se 
inclinarão a favor dos attributos da magistratura togada, e seus 
appendices, o restante de Deputados será em tam pequeno nu
mero, que naõ pode exceder ao que os Secretários de Estado 
consultavam para formalizarem suas leys. { E aonde está entaõ 
a melhoria desse systema de Cortes ? 

Agora, se os debates forem públicos, e se cada qual puder 
escrever sobre elles, entaõ os pontos, discutidos com publicida
de nas Cortes, receberão o beneficio do exame de todos os ho
mens de talento na naçaõ ; e os Deputados, que por fins sinis-
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tros fizerem proposiçoens insidiosas, veraõ seus projectos des-
cubertos pelos atilados engenhos, que mesmo defóra das Cor
tes os haõ de vigiar e seguir; assim o publico illustrado naõ 
permittirá que se adoptem artigos na Constituição, qne sejam 
dictados pelas vistas interessadas desta ou da quella facçaõ, ou 
que sejam approvados por Deputados ignorantes da sciencia de 
politica e de legislação, posto que bem intencionados ou bont 
patriotas. 

A única medida do Governo Provisório, que temos de annun-
cias, depois de publicado o nosso N.° passado, he a creaçaõ de 
uma Commissaõ do Thesouro, que tem de administrar o 
Etário, com os poderes que exercitávamos antigos Presiden
tes, 

A Portaria, porque isto se determinou, he a que copiamos a 
p. 3 '• sobre as suas disposiçoens, que nos parecem assas ra
zoáveis, nada diremos; porque julgamos este estabelicimento 
digno de ser regulado por um acto legislativo, e como as Cortes 
estaõ a entrar em suas funcçoens tam brevemente, he escusado 
entrar no exame de uma providencia provisória, quando as 
Cortes, a quem compete, faraõ nisso legislação permanente. 

Em conseqüência da ordem do Governo Provisório, para que 
todas as repartiçoens, que administravam cofres públicos, pu
blicassem mensalmente suas contas, tem saido á luz contas, 
que até aqui se reputavam mais occultas que o mesmo segredo da 
abelha. O Erário deo o exemplo, e a isto se attribue o facto de 
se melhorarem as rendas, fazerem-se pontuaes os pagamentos, 
e crescer o balanço no Erário, sem se terem augmentado os im
postos. 

Quanto ao estado da opinião publica, nada pôde igualar o 
alvoroço e alegria, que tem causado em Portugal, a novidade de 
uma eleição para Deputados de Cortes : e se o enthusiasmo do 
povo se manifesta em illuminaçoens, fogos d' artifícios e festas ; 
o prazer e esperanças da parte mais cordata da naçaõ bem ap
parece nas diversas fallas, que se fizeram nas junctas electoraes, 
e algumas das quaes foram impressas e publicadas. 
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Depois de escripto o que fica acima, recebemos noticias do 
Rio-de-Janeiro atê 22 de Novembro, quando ja ali se sabia dos 
suecessos de Lisboa em Septembro passado. 

Naõ temos tempo de dizei nada mais sobre este assumpto, se
naõ que a pezar do conhecimento daquelles suecessos, naõ se 
tinha posto a menor interrupção á communicaçaõ com Portugal; 
pelo contrario continuavam a despachar-se os navios, na forma, 
usual, para o Porto e para Lisboa. 

Daqui conhecerão todos Portuguezes, quaes saõ os sentimen
tos de seu bom e illustrado Monarcha; e se quando lá chegar o 
nosso Merlim Politico as cousas começarem a mudar de face, 
teremos a prova de quem he causa do mal; se El Rey; se o 
partido Aristocrata. 

A noticia mais importante, que chegou pelo ultimo paquete 
do Rio-de-Janeiro, foi o ter o Exercito do Rio-Grande tomado 
prisioneiro Artigas : com o que he natural que cessem os distúr
bios naquellas fronteiras do Brazil; e provavelmente se accom-
medem importantes pontos de disputa, nos terrios de Buenos-
Ayres e Sancta Fé. 

A M E R I C A - I I ESPANHOL A. 

He mui notável, que á proporçaõ.que a Hespanha se mostra 
mais frouxa em atacar as suas ex-colonias, estas fazem menos 
progressos na causa de sua independência. A razaõ disto nos 
parece ser, que os políticos, quanto mais desassombrados estaõ 
de inimigos externos, tanto mais tempo tem de cuidar em suas 
divisoens e rixas domesticas. No entanto parece claro, que o 
que se chama a opinião pela independência naõ muda de manei
ra alguma. 

O General Bolívar escreve de S. Christoval de Cucuta, aos 
24 de Septembro, ao General Morilho, dizendo, que, antes de 
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abrir a campanha desejava saber a garantia, que se orfeiecia á 
Republica, no caso de acceder ao armistício, que se havia soli
citado, e que se acharia em S. Fernando de Apure, em Outubro, 
a cujo lugar se deveria mandar a resposta dos Commissarios. 
Dizem as cartas de La Guayra, de 18 de Outubro, que Morillo 
fora para Calaboso, a fim de facilitar as suas communicaçoens 
com Bolívar; mas quem escrevia essas mesmas cartas julgava, 
que naõ se concluiria negociação alguma; porque Morillo naõ 
tinha poderes para decidir o ponto principal, quehe a indepen
da. 

A violenta deposição de Rodriguez, que occupava o Governo 
Supremo da Provincia de Buenos-Ayres, foi seguida, dentro 
em poucos dias, pela volta daquelle chefe para o seu lugar. A 
sua expulsão foi no 1.° de Outubro ; mas como as milícias da 
cidade naõ eram unanimes a favor do partido opposto, Rodri
guez, á frente de 600 homens de Cavallaria das milícias do Sul, 
tomou um posto juncto á Cidade, aos 4 do mesmo mez, e se 
começou uma capitulação para evitar a effusaõ de sangue. Com 
tudo os inimigos de Rodriguez naõ convinham nos termos, pe
lo que este chefe tomou posse, á força d'armas, da Praça de Ia 
Victoria, e subseqüentemente de toda a Cidade ; havendo no 
conflicto alguma gente morta e ferida. Rodriguez entrou no ex
ercício de suas funcçoens, no Governo Supremo, aos 6, e na 
noite desse mesmo dia mandou prender vários dos cabeças de 
seus opponentes. 

O General do Rego estava em Areco, 30 léguas de Buenos-
Ayres, á frente das tropas regulares; e conservou-se neutral 
tanto na deposição, como no restabelicimento de Rodriguez. 

As Provincias do interior clamavam altamente pela convoca
ção do Congresso geral, e talvez a execução desta medida tenda 
a moderar a violência dos partidos, e a destruir de algum modo 
a anarchia, que dessola aquelle paiz. 

Pelo navio Columbia, Capitão Robson, que chegou de Lima 
ao Rio-de-Janeiro, no principio de Novembro, se soube, quea 
expedição de Lord Cochrane desembarcou em Pisco aos 11 de 
Septembio. 
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FRANÇA. 

O Ministro de Finanças propoz na Câmara dos Deputados um 
projecto de ley, para que o Governo pudesse receber, por anti-
cipaçaõ, como se fez o anno passado, seis duodecimos, das ren
das publicas, em contribuiçoens de terras, e propriedades de raiz 
e pessoaes; assim como das janellas, portas, patentes, &c. 

O Ministro pedio além disto um Credito para o Governo, e 
fez a miúda exposição das despezas e receita do anno corrente. 

Este projecto foi discutido plenamente na Câmara dos Depu
tados aos 9 de Janeiro, quando os Ministros o fizeram approvar, 
tendo uma maioridade de 268 votos contra 65; pelo que se vê 
qual he a força respectiva dos partidos políticos na Câmara dos 
Deputados. Quanto á Câmara dos Pares, a grande maioridade 
he a favor dos Ministros. 

HESPANHA. 

As cartas de Madrid de 5 de Janeiro annunciam, que se con
vocaram as Cortes para uma sessaõ extraordinária aos 9 ; a fim 
d'El Rey lhes communicar o convite, que recebeo dos Soberanos 
Alliados, para que se achasse presente no Congresso em Lay
bach, com o Rey de Napoies. 

I N G L A T E R R A . 

Sua Majestade abrio em pessoa a sessaõ do Parlamento, aos 
23 de Janeiro. 

A falia, que S. M. fez, nessa occasiaõ, he concebida em ter
mos tarn vagos, que possue mui pouco interesse politico; se ex-
ceptuarmos a seguinte passagem. 

" Será para mim cousa de grande sentimento, se os suecessos, 
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que ultimamente tiveram lugar na Itália, vierem a produzir a 
interrupção da tranquillidade naquella parte ; mas, em tal caso, 
o meu grande objecto será o assegurar ao meu povo a continua
ção da paz." 

As pessoas, que estaõ acustumadas a observar a reserva e 
cuidado, com que os Ministros na Inglaterra medem as expres
soens, em documentos de tanta importância como saõ as fallas 
d' El Rey, arranjadas no Gabinete; deduzem da passagem, que 
deixamos copiada, duas importantes conseqüências. 

1*. Que be mui provável a guerra na Itália; e esta guerra, por 
conseqüência, so pode ser devida a uma aggressaõ dos Alliados, 
porque os Napolitanos seguramente naõ intentarão ir atacar, di
recta nem indirectamente, paiz algum estrangeiro. 

2.% Que o Gabinete Inglez se propõem a ficar neutral nesta 
guerra. 

Esta segunda conclusão, porém, a devemos entender mui 
condicionalmente, pelas razoens que abaixo veremos, suppondo 
que a guerra se possa extender além dos limites de Napoies. 

He porem essencial o declarar aqui, que o Primeiro Ministro, 
Lord Liverpool, em resposta a uma pergunta de Lord Grey, na 
Câmara dos Pares, se explicou da seguinte forma :— 

" Admitto que as Potências Aluadas expediram a circular, 
que se referre a respeito do Senado de Hamburgo: (adiantea 
copiaremos) mas a copia, que se publicou, e que acaba de ler o 
Nobre Lord (Lord Grey) he incorecta em muitas partes. Naõ 
hesitarei em declarar, que naõ ha tractados alguns da natureza 
a que a circular allude. Naõ hesitarei também em dizer, que a 
Corte de Londres naõ teve parte nos procedimentos das Potên
cias Aluadas. Este Governo recebeo uma copia da circular, 
em conseqüência do que dirigio uma memória a cada uma das 
outras Potências. Estou preparado, para apresentar a Vossas 
Senhorias, no decurso da semana que vem, esses papeis; e 
delles se verá, quaes foram as vistas do Governo, a respeito das 
doutrinas, que se contém naquella circular." 
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NÁPOLES. 

Os Soberanos Alliados em Troppau, dirigiram ao Rey de Ná
poles a carta, que deixamos copiada a p. 14, convidando-o a 
que se fosse encontraar com elles era Troppau, a fim de tracta-
rem sobre os negócios de Napoies. Quaes esses negócios sejam 
apparece da declaração dos Alliados, cujo resumo dêmos a p. 
20; mas ahi se naõ explica qual he o direito por que aquelles 
Soberanos intentam ingerir-se nos negócios internos daquelle 
Reyno. 

Como quer que seja, S. M. Siciliana aceitou o convite, pela 
carta transeripta a p. 22; e depois annunciou ao Parlamento a 
sua intenção de proceder para Laybach, pela communicaçaõ of
ficial, traduzida a p. 16; em que declara suas intençoens, so
bre o que pretende estabelecer com os Soberanos Alliados. 

A proposição do Rey foi considerada no Parlamento, e depois 
de algum debate, se concordou em dar-lhe a resposta, que trans
crevemos a p. 18. 

Esta resposta foi apresentada a El Rey por uma deputaçaõ 
do Parlameuto : e fazendo o presidente dessa deputaçaõ uma 
falia a El Rey, em qne lhe expressava o sentimento da 
Naçaõ por sua ausência, Elledissse : 

" Vou ao Congresso cumprir com o que tenho jurado ; deixo, 
com prazer, meu amado filho como Regente do Reyno. Espero 
que Deus me dará as forças necessárias, para pôr em execu
ção minhas intençoens." 

Aos 13 do mez, El Rey, poucos momentos antes de se embar
car, mandou a seguinte mensagem ao Parlamento: 

" Meus fieis deputados !—O interesse que tomo no bem do 
meu povo, pede que naõ demore a minha jornada para Laybach. 
A brevidade do tempo naõ me permitte oecupar-me com o que 
respeita o Conselho de Estado; estou convencido de qne este cor
po está completamente organizado, e que os negócios públicos 
naõ soffreraõ demora com a minha auzencia. Quanto ás mo-
difiçoens da Constituição, ellas requerem madura consideração, 
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a qual eu agora lhe naõ posso prestar. Este cuidado, portanto, 
deve pertencer a meu amado filho, o Regente, que está reves
tido de todos os meus poderes. Se, porém, vós desejareis a 
minha concurrencia, remettei isso a Laybach, ou esperai até a 
minha volta, que conto paõ seja inui distante. Estando quasi 
a expirar os três mezes, que a Constituição prescreve, e naõ 
se tendo aiuda exhaurido os objectos, que tendes em considera
ção, desejo que a sessaõ actual se prolongue por mais um mez ; 
pois assim o requerem as necesssidades do paiz. 

Depois disto, embarcou El Rey pelas 6 horas da tarde do dia 
13, a bordo da náo Ingleza, Vengeur; e parte da sua familia 
n* outra náoFranceza. Uma tormenta obrigou estes vasos a ar
ribar; mas no dia seguinte deram ávéla, e EI Rey desembar
cou em Liorne aos 2 0 ; e se julgava que chegaria a Florença, 
ein seu caminho para Laybach, aos 23 ou 24. 

No entanto o Principe Regente, expedio uma proclamaçaõ 
louvando a determinação d' El Rey, e assegurando ao povo dos 
esforços que elle, Regente, faria, em mantença da Constituição. 

POTÊNCIAS ALLIADAS. 

As três revoluçoens de Hespanha, Napoies e Portugal, tem 
despeitado o ciúme das Potências da Europa, quecontractaram 
entre si uma liga, a que chamaram a Sancta Aliiança, cujos 
fins declararam ser a manutenção da paz e tranquillidade na Eu
ropa. 

As revoluçoens, nos três Reynos, que apontamos, somente se 
dirigem a mudanças dentro em seus respectivos territórios ; e 
por tanto naõ vemos razaõ para que essas revoluçoens causem 
zelo ou ciúme a uma liga de Soberanos, cujo fim, segundo elles 
entaõ declararam, éra unicamente a paz da Europa. 

As gazetas de Hamburgo de 28 de Dezembro, daõ o seguinte 
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como a declaração agora dirigida aos diversos Governos, pelos 
Soberanos em Troppau, relativa aos negócios de Napoies, e a-
contecimentos, que lhe saõ connexos ; e accrescentam as mes
mas gazetas, que o docnmento fora apresentado ao Senado de 
Hamburgo pelo Ministro Austriaco ali Residente, o Baraõ Man
dei. He o que se segue:— 

" A destruição da ordem de cousas em Hespanha, Portugal 
e Napoies, tem necessariamente causado cuidado e inquietação 
ás Potências, que combateram a revolução, e as tem conven
cido da necessidade de precaver novas calamidades, com que a 
Europa he ameaçada. Os princípios, que uniram as grandes 
potências do Continente, a fim de livrar o mundo do despotismo 
militar de um indivíduo, que saio da revolução, deviam obrar 
contra o poder revolucionário, qne se acaba de desenvolver." 

" Os Soberanos, junetos em Troppau, com esta intenção, se 
aventuraram a esperar que alcançariam este ebjecto. Elles to
marão por sua guia, nesta grande empreza, os tractados que 
deram a paz á Europa e reuniram suas naçoens." 

" Sem duvida, as potências tem direito a tomar em commum 
medidas de precaução contra aquelles Estados, cujas reformas, 
geradas pela rebelliaõ, saõ abertamente oppostas aos governos 
legítimos, como os exemplos tem ja demonstrado, especialmente 
quando este espirito de rebelliaõ se propaga nos Estados vizi
nhos por agentes secretos." 

Em conseqüência, os Monarchas junetos em Troppau concer
taram entre si medidas, como as circumstancias requeriam, 
e communicáram ás Cortes de Londres e Paris as suas inten
çoens de obter o fim desejado, ou pela mediação ou pela força. 
Com estas vistas convidaram o Rey das Duas Sicilias, para que 
fosse terá Laybach, apparecendo ali como conciliador entre o 
sen desencaminhado povo e os Estados, cuja tranquillidade 
esta em perigo. Por este estado de cousas, e como elles tem re
solvido naõ reconhecer authoridade alguma estabelecida pelos se 
diciosos, he somente com El Rey que podem conferir." 

" Como o systema, que se ha de seguir, naõ tem outro funda-
Voi.. XXVI. N°. 152. K 
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mento mais do que os tractados ja existentes, elles naõ duvidam 
do assenso das Cortes de Paris e Londres. O único objecto 
deste systnna he, consolidar a aliiança entre os Soberanos : naô 
tem vistas de conquista, nem de violação da independência de 
outras potências. Melhoramentos voluntários no Governo naõ 
seraõ impedidos. Desejam somente manter a tranquillidade 
e proteger a Europa do flagello de novas revoluçoens, e preve-
nillas em tanto quanto for possível. 

Como prova ulterior de que os Soberanos Alliados estaõ de
terminados a naõ reconhecer acto algum do presente Governo de 
Napoies, se allega, que o Principe RufTo, privado por aquelle 
Governo do character de embaixador Napolitano em Vienna, e 
mandado recolher a Napoies por um decreto do Parlamento, foi 
convidado pelos Soberanos Alliados, para assistir ás Conferên
cias do Congresso em Laybach, com o titulo de Embaixador do 
Rey das Duas Sicilias. 

Tem corrido na Europa o rumor, de que se ajustará uma tri-
ple aliiança, entre Hespanha Portugal e Nápoles. 

Nestas declaraçoens dos Soberanos Alliados, naõ vemos nem 
prova nem sequer asserçaõ alguma, de que os Estados, em que 
se operaram as revoluçoens de que se tracta, ja mais tivessem 
em vista intrometter-se com estados estrangeiros; assim, naõ 
achamos nisso cousa alguma, que pudesse excitar os zelos da 
Saneia Aliiança, se ella só tem por objecto a mantença da paz da 
Europa. 

Os três Governos, de que tracta, estavam constituídos por 
tal maneira, que as suas instituiçoens só se mantinham pela 
força armada; e portanto, havendo de operar-se mudanças nes
ses Governos, que os adaptassem ás ideas da Naçaõ, naõ podia 
isso ser feito senaõ por meio da força. 

A maior parte, ou quasi todos os Governos da Euiopa, se 
acham organizados, mais ou menos, segundo os princípios dos 
governos feudaes, posto que os feudos se achem quasi extinetos: 
a existência, pois, de instituiçoens feudaes, e a extincçaõ dos 
feudos constituo máximas contradictorias e irreconciliaveis, que 
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se opnôem directamente até a existência de taes governos, fun
dados nestes princípios heterogêneos. 

He esta contradicçaõ, que se tem chamado o espirito do tem
po piesente, mas que nós chamaríamos o espirito de institui. 
çoens oppostas entre si, que por isso necessitam e exigem re
formas ; e em quanto se naõ attender a isto, mal podem os Go
vernos achar-se em harmonia com os povos, que governam. E 
por exemplo. 
A mudança dos serviços pessoaes em territoríaes, e a substitui

ção de prestaçoens pecuniárias em vez dos gêneros, he a primei
ra causa do estabelecimento da ordem, e do poder monarchico, que 
substituio o feudalismo. Logo que estes serviços foram trocados 
pelas contribuiçoens, e que os Soberanos compraram a dinheiro 
os soccorros que em outro tempo recebiam directamente de seus 
subditos, vieram as finanças a ser o primeiro ramo da administra
ção. 

Eis aqui novo elemento de politica, que he prociso to
mar em consideração, e de que se naõ fazem cargo, aquelles 
que se oppóem a toda a mudança das formas dos governos da 
Europa. 

Se os actnacs Governos dessem liberdade a seus respectivos 
subditos, para exprimir seus desejos e opinioens, em breve 
tempo se convenceriam da contrariedade que existe em suas insti
tuiçoens políticas, e da perturbação que resulta dessa contrarie
dade. Vertam entaõ, que naõ he um punhado de facoiosos, 
quem tem causado a revolução, que occulta ou manifestamente 
está grassando ein toda a Europa, e teriam em demonstração a 
prova da necessidade de algumas mudanças, a que certos polí
ticos, ou ignorantes ou de má fé, se oppóem com a força op-
posta. 

Quanto mais os Governos comprim em a expressão da opini
ão publica, tanto mais se expõem a que ella arrebente em actos 
de insubordinação, e tanto mais perigosos quanto eram inespe
rados pelos mesmos Governos; ainda sem fazer conta com outros 
males, que resultam de se reprimir desarrazoadameute a facul
dade de exprimirem os homens seus sentimentos. 
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Tínhamos aqui occasiaõ de ponderar certas máximas do Mer-
lim Politico, que tanto tem figurado, e tanto mais se espera que 
figure nos negócios de Portugal; mas como os objectos, que 
aqui tractainos, saõ da mais transcendente importância, convém 
naõ os mixturar com a consideração de indivíduos, por mais in
fluentes que elles pareçam ser; e menos descer a outras persona
lidades, que suppostomereçam a outros respeitos mui particular 
attençaõ, com tudo ficam muito aquém da importância geral da 
presente questão, e da qual naõ devemos desviar as vistas de 
nossos Leitores, tocando em outras quaesquer matérias de in
ferior pezo. 

A liberdade das opinioens, he necessária para promover as ar-
teseas sciencias; porque estas só podem ser cultivadas com bom 
successo, por quem tem o juizo livre, e sem preocupaçoens. 
Ainda quando o Magistrado pudesse te tal modo opprimir essa 
liberdade, que ninguém se attrevesse a proferir sequer ura mur
múrio, naõ seria nunca possivel fazer com que todos pensassem 
do mesmo modo que prescreve quem governa: donde se seguiria, 
que os homens faltariam de um modo e pensariam d'outro; por 
conseqüência conromper-se-hia a fé da palavra, tam necessária 
na republica, e naõ appareceria senaõ a adulaçaõ, a perfídia, e 
o dolo ; e a corrupção de toda a sorte. 

A experiência tem mostrado em todos os tempos, que os ho
mens nada soffrem com maior impaciência, doque serem repu
tados crimes, as opinioens que tem por verdadeiras, e nada faz 
detestar mais as leys do que a tyrannia sobro as opinioens; 
porque taes leys saõ em favor dos hypocritas e malvados, e 
contra a gento sincera e honrada. 

Mas pelas declaraçoens, que temos apontado, dos Soberanos 
ligados na Sancta Aliiança parece que os seus gabinetes se naõ 
fazem cargo destas consideraçoens, e váin com força armada 
destruir o preseote Governo revolucionário de Napoies, porque 
lhes parecia ser o mais accessivel a seus exércitos. Conside
remos, pois, as conseqüências de tal medida. 

Napoies he um Estado mui fraco, comparativamente ás forças, 
que a Áustria lhe pode oppôr: mas, além das forças phiaicas 
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dos Napolitanos, deve contar-se com a addicçaõ da força mo
ral resultante do enthusiasmo que inspira uma guerra verdadei
ramente nacional. Recorra-se á historia e se achará, que esse 
mesmo pequeno Estado de Napoies resistio ja ás forças de Áus
tria, e da França, e da Hespanha, alternativamente, e por fim, a 
despeito de poderosos invasores, ficou sendo um Estado inde
pendente. Quando lhe faltaram as forças recorreo aos ardiz e 
estratagemas ; e basta a lembrança de umas Vésperas Sicilianas, 
para horrorizar e fazer tremer, só com a lembrança do que he 
possivel que aconteça em um povo, que se vê opprimido e re
gido, contra a opinião e convicção de toda a Naçaõ. 

A demais, as opinioens, que causaram a revolução de Nápo
les, se extenuem a outras partes da Itália. 

Aos 11 de Janeiro, os estudantes da Universidade de Turín 
apparece iam no Theatro de Argene com barretes vermelhos, e 
usando de expressoens revolucionárias. A policia prendeu dous 
delles, mas os outros tiráram-os das maõs da justiça. O Gover
nador da Cidade mandou tropas contra a Universidade, e que
brados os portoens, houve uma escaramuça com os estudantes, 
aonde foram feridos vinte. 

As provincias Austríacas, na Itália, sottrem considerável agi
tação interna, e as tropas de Sardenha tem, por mais de uma 
vez, mostrado symptomas de obrarem como as de Napoies, de 
Hespanha e de Portugal. 

A Prússia está bem longe de manter a tranquillidade ou uni
dade de opinioens de seus subditos; e he notório, que as ideas 
de governos constitucionaes, cora que se levantou uma força mo
ral e physica capaz de resistir ao poder colossal de Bonaparte, 
existem na Prússia em todo o seu vigor. 

i Quantos acontecimentos importantes se devem esperar, se 
as forças Austríacas invadirem o pequeno Estado de Napoies? 

Primeiramente, a Hespanha e Portugal naõ podem ficar ex-
pectadores tranquillos da invasão de Napoies, quando os motivos 
dessa invasão de Napoies, saõ igualmente applicaveis a estes dous 

Estados na Península. 
Depois, a França deve decidir, se as forças Aluadas haõ ou 
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naõ de atacar a Hespanha passando pela mesma França <• e 
está ella tam segura em seu governo, que se attreva a fazer si
milhante experiência ? 

Mas no caso de que a Hespanha (e por conseqüência Portu
gal) venha a ser involvida nesta guerra, as hostilidades se fa
raõ geraes em toda a Europa. O resultado de tal guerra ge
ral, naõ pôde duvidar-se, deve ser fatal ás Potências, que se 
oppóem ao que se chama hoje em dia, como dissemos, as ideas do 
tempo; e o que nós chamamos a necessidade de uma reforma, 
que combine as presentes discordantes formas de Governo umas 
com outras, e todas com o decidido progresso dos conhecimen
tos humanos ; porque he absurdo pensar, que as mesmas insti
tuiçoens, por que os povos eram regidos ha quinhentos 
annos, possam ser applicaveis aos custumes deste século. Fe
lizes, pois, seraõ aquelles povos, cujos Governos estudarem 
assas sua própria felicidade, para se conformarem com as cir-
cumstanias; evitando assim uma guerra geral de opinião, cujos 
resultados por força devem ser fataes aos que a suscitarem. 
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CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor, sobro os passados Governadores de 

Portugal. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 

Li no Campeão de Novembro passado, p. 294, uma carta as
signada " Hum Liberal." Dirigir-me-hia ao Redactor, senaõ 
fosse o receio de parcialidade; por isso e por cautclla me dirijo 
a V. Mce. rogando-lhe queira dar lugar no seu jornal ás seguin
tes observaçoens. 

O tal forçadissimo Liberal, que por o nome naõ perca, para 
cair na pessoa do seu objecto, foi buscar o General Vittoria, o 
Conde de Am arante e os ex-Governadores do Reyno, quando 
toda esta abada e copa de tal chapeo veio para encaixar na ca
beça do pigmeo Palmella. Ninguém em Portugal se tem admi
rado da conducta de Vittoria e Silveira: por quanto todos sabiam 
e sabem, que o que elles sempre fizeram foi resultado de ordens 
da Regência; eassim naõ se podiam admirar, que os generaes 
seguissem as ordens, que se lhes iutimaram, e naõ quizessem 
mudar ás vozes dos subalternos. Em quanto aos Governadores, 
ainda com mais razaõ deviam estribuxar, para naõ largarem o 
potentado de que se tinham apossado ; e o que o Redactor do 
Campeão disse, que se serviram de um proceder fallaz, covarde e 
insidioso he uma verdade, que o escriba, soi disant Liberal, 
naõ sabe desmentir, e o que faz he empalhar. Diz elle com 
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grande filaucia, que para se chamar fallazes aos meios, de que 
elles se serviram, éra necessário que se tivesse manifestado, que 
os Governadores queriam enganar a naçaõ, e faltar-lhe com as 
promessas, o que naõ consta de parte nenhuma, &c. Eis aqui 
como he a Lógica dos que aprendem e principiam por amanuen-
ses. Dá por impossível de se demonstrar o que he um axioma, 
pois o he para com o Publico Portuguez, que toda a conducta 
dos Governadores fora fallaz e enganadora, começando por en
ganar El Rey, sobre o estado da naçaõ, e entretendo ura e outra, 
para se entreterem nos lugares. 

Que foram covardes he um facto; porquanto naõ o he só 
aquelle que deixa de se servir das forças estranhas, que teta a 
sua disposição, mas igualmente n que deixa de expor as suas 
proprias para naõ comprometter a sua honra. 

Diz, " que até offerecêram as Cortes á Naçaõ, sob sua res
ponsabilidade." lstohe tam ridículo, que naõ merece rommen-
to. Offerecer a ley aquelles que a querem impor, e que ja ti
nham declarado, eomo causai da sua sublevaçaõ, o abuso dos 
agora forçados Licurgos. 

" E para que lhe chamasse insidioso era necessário estar pro
vado, que os Governadores, depois de se offerecerem a tractar 
de conciliação com a Juncta do Porto, lhe urdiam laços e prepa
ravam destruição de que naõ ha nenhuma idea, e o que seria 
um borraõ no character nacional." Que lhe urdiam laços e pre
paravam destruição, podia-se eolligir d priori e posteriori: 
primeiro, analyzando a sua conducta passada, e deduzindo dahi 
o que elles fariam agora : e a posteriori, pelo que se vio e ve 
hoje nrdido, pelo Conselheiro Palmella e Companhia, que éra 
quem entaõ dirigia tudo. 

" E que se fosse assim (diz o tal escriba Liberal) seria um 
borraõ no character nacional." Está enganado: o character 
nacional naõ se borra com as immundicies de Portugal, nem com 
as indignidades de uma facçaõ, e de uma dúzia de scelerados 
egoístas ; muito mais ainda descendentes dos que abandonaram 
D. Joaõ I; e depois, em 1583, Portugal. Se isto fosse borraõ 
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no character nacional, as tramas, que tem urdido e estaõ urdin
do dous Governadores de Portugal (in nomine por que nuncn 
serviram nos lugares posto que nomeados) um em Lundres outro 
em Paris; e o que fez o grande Conselheiro Palmella, em Lis
boa e Gibraltar; entaõ estaria ja tudo reduzido a estrume. Po
rem felizmente a conducta desta gente naô borra o character dos 
Luzitauos ; porque os Doms pertencem á outra parte do Gua-
diana. 

Em fim raio no hoc opus hie labor est dizendo—"Sobre o 
que diz do Conde de Palmella mais que tudo me admiro, por 
V. n»ee. o conhecer muito bem, e saber que, depois que deixou 
o serviço militar no Reyno, sempre sei vio ca por fora com pro
veito e honra da Naçaõ, &c." Ora *e o amigo do Rey e do 
Porodeixa passar em silencio tudo isto, dando-lhe taciUlmentea 
sua sancçaõ, digo que o tal pintor arvorado em escriba da Secre
taria borra o Campeão, e naõ o character nacional; pois todos 
sabem os serviços que cá por fora tem feito o tal Capitão. To
dos sabem que o heroe se achava com sezoens em Lisboa, quan
do saio o exercito Portuguez para França, em 1808; assim co
mo também o que elle practicou; pois vem na lista dos fallazes 
que assignâram a petição a Napoleaõ, &c. &cc.—Se o Redactor 
do Campeão o conhece mui bem, que o compre, e isto que naõ 
ha de ser hoje muito caro. Como Antonio de Araújo queria ter 
nos lugares os da facçaõ Franceza, para elle melhor sair a cam
po e metter a bulha a opinião publica, e a transacçaõ das janel-
las quebradas, fez com que fosse ao Congresso de Vienna o tal 
Capitão, aquém tinha encaixado em Cadiz o tio Roevides, e 
onde se distinguio com a declaração, que fizeram as Cortes, á 
cerca da Senhora Princeza Dona Cai lota e de seus filhos : isto he 
nada menos, que os preparos da uniaõ de Portugal a Hespanha, 
e o assassino das Cortes de Lanitgo. 

O que elle fez no Congresso, com os acolytos, he assas co
nhecido, e assas humilhante, para que qualquer Portuguez o 
repita. Que atuou e ama a sua pátria, sabe-se até pelo protesto 
que fez fazer aos antigos administradores da Fazenda Real em 
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Londres, quando S. M. foi servido mandar mudar a administra
ção para Lisboa. 

Se o tal Liberal avança que o Conde partira para Lisboa com 
commissaõ d'El Rey para averiguar o estado do Reyno, e confe-
ferir com os Governadores, 8tc. kc. podemos, sem ousadia nem 
temeridade afürmar que falta á verdade. 1*. Pela conducta que 
teve o Conde sempre em Londres, aonde nunca lhe importaram 
ordens da Corte ; estando ate chamado para Ia havia três annos. 
2°. Pelos escriptos incendiarios, que fez espalhar; que éra pre
ciso mudar as bazes ao Governo Portuguez ; o que decerto El-
Rey lhe naõ mandou publicasse nos jornaes públicos: (e que 
inconsequencia naõ éra neste homem, depois de ter pregado 
dirigido ao publico discursos, sobre mudanças de bazes, assim 
que chega a Lisboa, e que se mudam as bazes, pregar contra 
isto.) 3 o . Estar dous mezes em Lisboa, e nada de resultado dae 
conferências, antes acabar em fazer uma figura ridícula, dizen-
o aos 28 de Agosto se naõ podiam convocar Cortes, senaõ por 
ordem d'El Rey, e depois dispensando ja do Soberano, e decla-s 
rando elle e os Governadores á Naçaõ, que as podiam elles mes
mos convocar. 

Seu mto. admirador. 

HUM PonTUOUEZ. 



CORREIO RRAZILIENSE 

D E F E V E R E I R O 1821. 

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

CAMOKHf, O. VII. « 1 4 . 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES 

Avizo. 

Para Jozé Pedro da Costa, Presidente da Juncta Elei
toral da Provincia da Beira. 

A Juncta Provisional do Governo do Reyno, vendo 
a representação de V. S. e dos Eleitores da Comarca da 
Beira, na data de 26 de Dezembro passado, em que pro
põem se lhes conceda a maior parte do corrente mez, 
para o preparo e jornada dos Representantes da mesma 
Provincia, e que se demore a installaçaõ das Cortes tanto 
quanto seja necessário para esse fim: manda participar a 
V. S., como Presidente da Juncta Eleitoral, para assim 
o fazer constar a cada um dos eleitos, que naõ parece 
conveniente fazer-se a proposta alteração no prazo tam 
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solemnemente determinado para a reunião das referidas 
Cortes, visto exigirem muito imperiosamente as actuaes 
circumstancias de nossa situação politica, que nem um 
dia 6e demore"a Nacional Representação, como todos os 
Portuguezes necessitam e desejam ; e muito mais quando 
nenhuma outra Juncta Eleitoral fez similhante proposi
ção, e seja por isso de esperar, que os Eleitos compare
çam; naõ havendo em conseqüência motivo para deixar 
de se fazer a instailaçaõ, apenas se acharem reunidos os 
dous terços do numero estabelecido: e acerescendo ha
ver diligencias preparatórias de naõ pequena importân
cia, que se podem ir adiantando, e que alias naõ parece 
regular venham a fazer em algum tempo objecto dos tra
balhos de todo o Congresso reunido. 

Deus guarde a V. S. Palácio do Governo, em 2 de Ja
neiro de 1821. 

MANUEL FERNANDES THOMAZ. 

Portaria do Governo Provisório, sobre a applicaçaõ dos 
tributos para a illuminaçaõ de Lisboa. 

Sendo a exacta applicaçaõ dos Tributos para os objec
tos determinados o único modo de satisfazer cabalmente 
ao seu destino, resultando do contrario a necessidade de 
empregar novos meios para alcançar os mesmos fins, com 
prejuízo dos Povos e da fé publica; e tendo mostrado a 
experiência, que por naõ se observarem estes princípios 
tem a illuminaçaõ da Cidade soffrido notável damno na 
economia de suas despezas, e que a falta de prompto pa
gamento tem augmentado muito no atrazo, que padecem 
os empregados, na cobrança de seus vencimentos, e pelo 
descrédito em que tem cahido este ramo de administra
ção publica. A Juncta Provisional do Governo Supremo 
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do Reyno, querendo dar sobre esteassumpto uma provi-
deucia effieaz, mas provisória, em quanto as Cortes nao 
determinam outra cousa, ordena, emnomed'El Rey nosso 
Senhor, o seguinte :— 

1.» Dos impostos estabelecidos para a "illuminaçaõ da 
Cidade, e para a Guarda da Policia, pelo Decreto de 14 
de Abril de 1804, e se arrecadam na alfândega das Sette 
Casas, passará cada mez para o Cofre da Intendencia 
Geral da Policia a quantia de seis contos de reis, que será 
applicadapara a despeza da illuminaçaõ. 

2.° Quando o rendimento, cobrado em um mez na so-
bredictá Alfândega, naõ preencher os seis contos de reis, 
remetter-se-ha ao Cofre da Intendencia o que se tiver re
cebido naquelle mez, ou mezes seguintes, o que faltar para 
inteirar a determinada prestação mensal. 

3.* O Intendente Geral da Policia regalará todas as des
pezas da illuminaçaõ da Cidade, e ajustará as compras 
de todos os gêneros necessários, do modo, que julgar mais 
econômico. 
9.° Toda a despeza será examinada e approvada na Con

tadoria da Intendencia, e no principio de cada mez se 
publicará por meio da imprensa a conta das despezas do 
mez antecedente, que será assignada pelo Intendente 
Geral da Policia, e pelo Inspector da contadoria da In
tendencia, e no fim de cada semestre se remetterâ ao The
souro Nacional o Saldo do Balanço competente, e assig
nado pelo Intendente e Inspector da contadoria e The
soureiro do Cofre da Intendencia, para constar, e se lhe 
dar a applicaçaõ, que se julgar conveniente. 

O Intendente Geral da Policia, e as outras Authori
dades, a quem competir, o tenham assim entendido e o 
façam executar. Palácio do Governo, em 12 de Janeiro 
de 1821. 
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(Com as rubricas dos Membros da Juncta Provisional 

do Governo Supremo do Reyno.) 

Formula do Juramento dos Deputados das Cortes. 

Juro cumprir fielmente, em execução dos podetesque 
me foram dados, as obrigaçoens de Deputado nas Cortes 
Extraordinárias, que vam fazer a Constituição Politica 
da Monarchia Portugueza, e as reformas e melhoramen
tos, que ellas julgarem necessários, para bem e prospe
ridade da Naçaõ, mantendo a Religião Catholica Apos
tólica Romana, mantendo o Throno do Senhor D. Joaõ 
VI., Rey do Reyno Unido de Portugal Brazil e Algarves, 
conservada a Dynastia da Sereníssima Casa de Bragan
ça. 

Discurso recitado pelo Presidente do Governo Provisório 
na installaçaõ das Cortes. 

Chegou em fim o dia ventuioso, que os Portuguezes 
tam anxiosamente desejavam, e que vai a coroar seus ar
dentes votos, e suas lisongeiras esperanças: dia para 
sempre glorioso e memorável, que fará a mais brilhante 
epocha na historia da Monarchia, e nos annaes do reyna-
do do nosso pio e augusto Monarcha, o Senhor D. João 
VI., e que apresentando á Europa admirada o resultado 
verdadeiramente prodigioso de nossos enérgicos, mas pa
cíficos esforços, grangeará de novo para os Portugue
zes o nome e a gloria, que nossas precedentes desgraças 
haviam escurecido e quasi extincto. 

Em vossas maõs, Senhores, está ao presente a sorte 
desta magnânima Naçaõ, a felicidade da nossa chara e 
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commum pátria. O illustrado zelo e patriotismo dos 
Portuguezes a confiou á vossa virtude e sabedoria. El
les naõ se acharão enganados em sua escolha, nem seraõ 
illudidos em suas esperanças. 

O Governo, depois de render, á face dos sagrados Al
tares, as devidas graças ao Soberano Author de todo o 
berú, e de rogar-lhe com instantes supplicas se digne 
derramar sobre vós o espirito de sabedoria e de prudên
cia, tam necessário para o bom cumprimento de vossos 
sublimes e árduos deveres, vem congratular-se com vosco 
da vossa feliz reunião: e julga satisfazer um de seus mais 
importantes e nobres empenhos, rccommendando ao 
vosso desvelo e solicitude os interesses e os destinos de 
um Povo illustre, que deseja e merece ser feliz. 

Gravados estaõ nos ânimos e coraçoens de todos os 
Portuguezes, e altamente proclamados á face do mundo 
inteiro, os dous fundamentaes princípios, sobre que deve 
repousar a felicidade publica, eque todos juramos man
ter.—Obediência e fidelidade a El Rey o Senhor D. Joaõ 
VI. e á sua Augusta Dynastia.—Profissão pura e sincera 
da Sancta Religiáõ de nossos pays. 

O primeiro nos assegura, nas virtudes hereditárias da 
Familia de Bragança, a doçura e delicias de um Governo 
paternal. O segundo nos offerece o mais firme apoio, e 
seguro penhor de nossa ventura, nas máximas de uma 
moral Divina , que tam perfeitamente se ajusta e identi
fica com as necessidades e sentimentos do homem. 

Sobre estes fundamentos he que deve erigir-se o ]ma-
jestoso edifício da Constituição Portugueza, a qual tendo 
em vista os sagrados direitos da liberdade civil, da pro
priedade e da segurança individual do cidadão, ha de 
traçar, com maõ segura e firme, a linha invariável de de
marcação, que deve separar para sempre entre si, a ley e 
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o arbítrio; o poder e o despotismo; a liberdade e a licen
ça: a obediência e a escravidão. 

Quando esta grande obra tiver sido profundamente 
meditada e sabiamente desenvolvida, e executada com a 
attençaõ, que merece o estado e circumstancias da Na
çaõ; com a energia, que demandam as suas instantes 
necessidades; com a prudência e circumspecçaõ, que 
cumpre ã superioridade e á independência (por assim o 
dizer) impassível do legislador: entaõ os Portuguezes, 
restituidos aos seus direitos e à sua dignidade, reassumi
rão o distincto lugar, que lhes cempete entre as Naçoens 
civilizadas, livres e independentes. Veraõ prosperar, á 
sombra da paz e da felicidade domestica, as instituiço
ens políticas, que fazem um povo grande e respeitado. 
Formarão em roda do augusto Throno do seu Monarcha 
uma barreira firme, que o torne igualmente inacessível 
às paixoens internas, inimigas da ordem social; eás ten
tativas externas de qualquer poder ambicioso e usurpa
dor. E nobremente orgulhosos da justa e preciosa liber
dade, que os seus dignos Representantes souberam ad
quirir-lhe e afiançar-lhe, transmittiraõ a seus vindouros 
os nomes dos Pays da Pátria, cubertos de mil bençõas, e 
acompanhados das mais ternas e gloriosas recordaçoens. 

Taes saõ os felizes effeitos, que o Governo augura e 
espera das vossas sabias deliberaçoens, do vosso illumi-
nado zelo, da vossa consumada prudência e das vossas 
eminentes virtudes. Elle vai a terminar em breve as 
funcçoens honrosas e difficeis, de que até agora tem sido 
encarregado: e dando-se por mui feliz de haver mantido 
a paz e a tranquillidade publica, aprovei ia esta occasiaõ 
de dirigir ainda uma vez as expressoens sinceras do seu 
louvor e agradecimento a todas as classes de Cidadãos, a 
quem, depois do favor do Céo, se deve tam singular e 
inapreciavel beneficio. 
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Permitta o mesmo Céo, que este povo heróico alcance 
e goze, por largos séculos, a felicidade, de que he digno, 
e que tam amplamente lhepromettcm as eminentes qua
lidades de seus illustres Representantes. Que o nosso 
adorado Monarcha, annuindo aos votos públicos, e 6anc-
cionando com o seu Real assenso a obra da Sabedoria Na
cional, venha occupar o throno de amor, lealdade e gra
tidão, que lhe está preparado nos coraçoens dos seus 
povos. E que nós todos, unidos em fraternal concórdia, 
e ligados reciprocamente pelos sagrados vínculos do 
amor da pátria, possamos um dia applaudir a nossa di-
tosa sorte, abençoar a epocha da nossa feliz regenera
ção, e dar dignos exemplos de virtude á nossa mais re
mota posteridade. 

AJHERICA-HESPANHOLA. 

Armistício entre os Exércitos Hespanhoes e Patriotas. 

Os Governos de Hespanha e Columbia, desejando suf-
focar as discórdias existentes entre as duas partes, e con
siderando que o passo primário e mais importante para 
chegar a esta feliz meta, he uma reciproca suspensão 
d'armas, em ordem a que cada um se explique e se en
tenda, entraram em um ajuste para nomearem Commis
sarios, que estipulassem e determinassem um armistício ; 
e para este effeito, Sua Excellencia, o General em Chefe 
do Exercito expedicional do Continente, D. Pablo Mo
rillo, Conde de Carthagena, da parte do Governo Hespa
nhol, nomeou os Senhores Ramon Corrêa, chefe politico 
de Venezuela, brigadeiro-general, e primeiro alcaide 
constitucional de Caracas, D. Joaõ Rodriguez dei Toro, 
« D. Francisco Gonzales Linares: e Sua Excellencia o 
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Presidente de Columbia, Simaõ Bolívar, como Chefe da 
Republica, da outra parte, nomeou aos Senhoros Antô
nio Josef Sue re, brigadeiro-general; Pedro Brisefio, co
ronel ; e Joseph Gabriel Perez, tenente-coronel; os quaes 
depois de haverem trocado suas respectivas credenciaes, 
aos 22 do presente nie^e anno, e apresentado as propos
tas e explicaçoens desejadas por ambas as partes,concor
daram e concordam em um tractado de armistício, sob as 
cláusulas especificadas nos seguintes artigos:— 

Artigo 1. Desde o momento em que se publicar a ra
tificação do presente tractado, cessarão as hostilidades 
de toda a descripçaõ, tanto da parte dos exércitos Hes
panhoes como Columbianos; nem se continuará a guerra 
nem se executará acto algum hostil entre as duas partes, 
em toda a extençaõ deste território, possuído por elles, 
durante o período deste armistício. 

2. Extender-se-hao período deste armistício aseis me
zes, desde o dia da sua ratificação; porém como o prin
cipio fundamental e baze do armistício he a boa fé, e os 
sinceros desejos, que animam ambas as partes para ter
minar a guerra, poderá ter lugar uma prorogaçaõ deste 
termo, se assim for necessário; com tanto que,tendo de
corrido o período agora estipulado, estejam concluídas as 
negociaçoens em que se vaia entrar; porém, que ha uma 
prospectiva de que se tragam á conclusão. 

3. As tropas de ambos os exércitos conservarão as po
siçoens, que oecuparem, ao tempo em que forem iu-
formados da suspensão de hostilidades; porém como he 
conveniente fixar claros e bem conhecidos limites ao lu
gar, que he o principal theatro da guerra, em ordem a 
excluir quaesquer diíTiculdades, que se originem da con
fusão das posiçoens, prescrevem-se os seguintes:— 

Primeiro. O rio Unare, subindo desde a sua emboca-
dura no Oceano, até aonde se encontra com o Guanare, e 
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as correntes deste ultimo,correndo atê as suas vertentes, 
e dahi uma linha até as vertentes do Manapire; a cor
rente deste até o Orinoco ; a margem esquerda da con
fluência do Apure: este até onde elle recebe o rio Santo-
Domingo, as águas deste até a cidade de Barinas; dahi 
uma linha recta tirada até Bonoco de Truxillo, e dali a 
natural linha de limites, que divide a provincia de Cara
cas do departamento de Truxillo. 

Segundo. As tropas de Columbia, operando contra 
Maracaibo, logo que lhes for communicado o armistício, 
poderão ao depois cruzar pelo território occupado pelo 
exercito Hespanhol, em ordem a ajunctar-se com os ou
tros corpos do exercito Republicano; com tanto que em 
quanto cruzarem este território sejam conduzidas por um 
official Hespanhol. Também, para o mesmo fim, seraõ 
ellas suppridas com os necessários da vida, e vehiculos, 
pagando isso. 

Terceiro. O resto das tropas de ambas as partes, naõ 
comprehendidas dentro dos limites prescriptos, permane
cerão nas posiçoens que occupam, como fica dicto, até 
que os officiaes nomeados de ambas as partes ajustem de 
maneira amigável, ©s limites, que tem de separar o ter
ritório sobre que se tem obrado, e arrangem as difficul
dades, que se originarem na determinação destes limites, 
á satisfacçaõ de ambas as partes. 

Art. 4. Como he possivel, que, ao tempo de fazer pu
blico este tractado, se achem algumas tropas ou guerri
lhas, além da linha dos limites prescripta no terceiro ar
tigo, e que naõ devam mais ficar no território que occu
pam; concorda-se no seguinte:— 

(a)—Que as tropas regulares, que estiverem assim situ
adas, se retirarão para além da linha de limites, e entre 
ellas as que pertencerem ao exercito Republicano, que 
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occupa a margem es jneida do (.iuanaie e Unare, se reti
rarão e postarão em Pirutu, Clarines, ou quaesquer ou
tras povouçoens adjacentes. 1'. 

(b) Que as guerrilhas em tal caso síjam desarmadas, e 
reduzidas á classe de simples cidadãos, ou se retirem de 
igual maneira, como as tropas reguiares. No primeiro 
destes dous casos, se offerece e concede a mais perfeita 
garantia aos que nisso saõ comprehendidos ; e ambos os 
governos se empenham, durante o armistício, a naõ os 
alistar nos seus respectivos estandartes, mas, pelo con
trario, conceder-lhes licença para sahirem do território 
em que se acharem, e unirem-se ao exercito a que per
tencem, na expiração deste tractado. 

5. Naõ obstante estar a cidade de Carache situada den
tro da linha pertencente ao exercito de Columbia, he 
concordado que ali resida um commandante militar do 
exercito Hespanhol, com uma partida de paizanos ar
mados, que naõ exceda a 25. Também ali ficarão as au
thoridades civis agora existentes. 

6. Como prova da sinceridade e boa fé, que characte-
riza.este tractado, he determinado, que na cidade de Ba-
rinas naõ haja mais do que um commandante militar da 
Republica, com uma partida de observação de 26 paiza
nos armados; assim como também os trabalhadores ne
cessários para a communicaçaõ com Merida e Truxillo, 
e para a condução do gado. 

7. As hostilidades no Oceano também cessarão, dentro 
em trinta dias da ratificação deste tractado, nos mares da 
America, e noventa dias nos mares da Europa. As pre
zas tomadas depois daquelle periodo seraõ reciproca
mente entregues; e os corsários ou vazos armados seraõ 
responsáveis pelas perdas 60Ífridas por causa da deten
ção. 

8. Desde o momento da ratificação do armisticio, a 
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communicaçaõ entre os respectivos territórios ficará 
aberta e livre, em ordem a prover cada um delles de 
gado, e de toda a sorte de subsistência e mercadorias. 
Os especuladores e negociantes devem ser munidos com 
os necessários passaportes, a que elles annexaraõ os pas
ses das authoridades dos territórios de que as fazendas 
saõ tirados, a fim de evitar desordens. 

9. A cidade e porto de Maracaibo fica livre e adopta-
dacomo passagem para a communicaçaõ com o povo do 
interior, tanto para os necessários da vida, como para o que 
respeita as transacçoens mercantis : e os navios mercantes, 
que nos pertencerem ou a Columbia, e que importarem 
fazendas, que naõ sejam armas ou muniçoens de guerra, 
seraõ tractados como estrangeiros, e como taes pagarão 
os direitos, e seraõ sugeitos às leys do paiz, Os agentes 
ou commissarios, nomeados pelo Governo de Columbia, 
para irem á Hespanha ou a paizes estrangeiros, e os que 
pelo mesmo forem recebidos, teraõ permissão de tocar 
nos dictos lugares, entrar e sair do porto. 

10. A cidade de Carthagena gozará da mesma liberda
de, que a de Maracaibo, pelo que respeita o commercio 
do interior, e durante o armistício poderá applicar-se em 
sua vantagem tanto pelo que respeita a sua população 
como a sua guarniçaõ, 

11. Sendo o fundamento e objecto primário deste ar
mistício a negociação da paz, ambas as partes se devem 
applicar a este fim; enviados e deputados, escolhidos 
para este fim, seraõ trocados por cada um dos Governos, e 
teraõ direito, garantia, e segurança pessoal, conrespon
dente a seu character, como agentes de paz. 

12. Se a guerra entre os dous Governos for infelizmen
te renovada, naõ começarão as hostilidades antes de se 
dar uma intimaçaõ, pela parte que intenta ou se prepara 
para quebrar o armistício: esta intimaçaõ se fará quarenta 
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dias antes de começar o primeiro acto de hostilidades. 
13. Será olhado como acto de hostilidade a preparação 

de qualquer expedição militar, contra alguma das praças 
incluídas neste armistício. Porém, sabendo que algum 
armamento de vasos de guerra Hespanhoes pode achar-se 
presentemente em sua viagem da Europa, naõ se lhe ne
ga o privilegio de substituir igual numero de vasos de 
guerra, que estejam servindo nas costas de Columbia, 
com a expressa condição de que lhe naõ será permittido 
desembarcar tropas. 

14. Em ordem a dar ao mundo um testemunho dos 
princípios liberaes e philantropicos, que influem ambos 
os Governos, e naõ menos para desarreigar os erros e a 
fúria, que tem characterizado a fatal contenda em que se 
acham envolvidos, ambos os Governos, por estas presen
tes, se obrigam ja a entrar em um tractado, para o fim 
de regular a guerra, na conformidade dos direitos do ho
mem, e da practica mais generosa, sabia e humana, en
tre as naçoens civilizadas. 

15. O presente tractado deve ser ratificado por ambas 
as partes, dentro em sessenta hoias, e será immediata
mente communiçado aos chefes de divisoens, pelos offi
ciaes nomeados dn parte de ambos os Governos para esse 
fira. 

Dado e assignado por nossas mãos, na cidade de Tru
xillo, ás dez horas da noite, aos 2õ de Novembro de 
1820. 

RAMON C O R R Ê A . 

A N T Ô N I O JOZE DE S U C R E . 

JOAÕ R O D R K Í U E Z m; Tono . 
P E D R O HRISKKIO M E N D E S . 

FRANCISCO GONZALI.S DE L I N A R E S . 

JOZE G A B R I E L P E R E Z . 
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O presente tractado he approvado por mim em todas 
as suas partes, e ratificado. 

Quartel General, Carache26 de Novembro, de 1820. 
P A B L O M O R I L L O . 

J O S E P H CAPARROS. 

INGLATERRA. 

Circular aos Ministros Inglezes nas Cortes Estrangeiras, 
sobre a declaração dos Soberanos Alliados em Troppau. 

Senhor!—Eu naõ teria julgado necessário fazer-vos 
communicaçaõ alguma, no presente estado das discusso-
ens, começadas em Troppau, e transferidas para Laybach, 
se naõ fosse uma communicaçaõ circular, que as Cortes 
de Áustria, Prússia e Rússia fizeram ás suas diversas 
missoens, e que o Governo de Sua Majestade concebe, se 
naõ alludir a isso, pôde (ainda sem haver intenção) pro
duzir, no objecto de que se tracta, mui errôneas impres-
soens, sobre os passados assim como presentes sentimen
tos do Governo Britannico. 

Vem, por tanto, a ser necessário informar-vos, de que 
El Rey se julga obrigado a recusar de tomar parte nas 
medidas de que se tracta. 

Estas medidas abraçam dous objectos distinctos: 1.° 
O estabelicimento de certos princípios geraes, para o re
gulamento do futuro comportamento politico dos alliados 
nos casos que ali se descrevem ; 2.° O modo que se pro
põem de tractar, segundo esses princípios, os presentes 
negócios de Napoies. 

O systema de medidas proposto, no primeiro objecto, 
se fosse practicado reciprocamente, seria directamente 
repugnante ás leys fundamentaes deste paiz. Porém, 
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ainda que naõ existisse esta objecçaõ decisiva, com tudo 
o Governo Britannico olharia para os princípios, em que 
essas medidas se fundam, como taes, que se naõ poderi
am admittir com segurança, em systema de direito inter
nacional. O Governo he de opinião, que a sua adopçaõ 
inevitavelmente sanccionaria, e nas maõs de monarchas 
menos benevolos, poderão ao distante conduzir a muito 
mais freqüentes e extensas ingerências, nas transacçoens 
internas dos Estados, do que o mesmo Governo esta per
suadido que intentam as augustas partes de que taes me
didas procedem, ou que se podem reconciliar seja com 
os interesses geraes, seja com a efficaz authoridade e dig
nidade de Soberanos independentes. O Governo naõ 
olha para a aliiança, como tendodireito, pelos tractados 
existentes, de assumir, no seu character de alliados, taes 
poderes geraes: nem concebe que taes poderes extraordi
nários se possam assumir, em virtude de novas transac
çoens diplomáticas entre as Cortes aluadas,sem que ellas 
ou se attribuam a si mesmas uma supremacia incompatí
vel com os direitos dos outros Estados; ou, se esse di
reito tem de ser adquirido por especial accessaõ de taes 
estados; introduzam um systema federativo na Europa, 
naõ somente torpido em suas operaçoens, e inefficaz em 
seu objecto, mas tendente a muitos e mui sérios inconve
nientes. 

Pelo que respeita o caso particular de Napoies, o Go
verno Britannico, nos primeiros momentos, naõ hesitou 
em expressar a sua strenua desapprovaçaõ do modo e 
circumstancias, com que, segundo se entendeo, foieffec-
tuada aquella revolução; porém o Governo Britannico, 
ao mesmo tempo, declarou expressamente ás diversas Cor
tes aluadas, que se naõ considerava nem obrigado nem 
justificado a aconselhar a ingerência da parte deste paiz, 
com tudo admittio plenaniente,que outros Estados Eu-
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ropeos, e especialmente a A ustria e as Potências Italianas, 
se podiam julgar em differentes circumstancias, e pro
fessou, que naõ éra seu fim prejulgara questão, pelo que 
podia affectar a elles, nem ingerir-se no caminho, que taes 
Estados pudessem julgar próprio adoptar, com as vistas 
de sua própria segurança, com tanto que estivessem 
proinptos a dar razoável segurança, de que suas vistas 
naõ eram dirigidas a fins de engrandecimento, subversivo 
do systema territorial da Europa, segundo está estabele
cido pelos últimos tractados. 

Sobre estes princípios se tem uniformemente regulado 
desde o primeiro momemto, o comportamento do Gover
no de Sua Majestade, a respeito da questão de Napoies, 
e de tempos a tempos se tem transmittido, para informa
ção dos Governos alliados, copias das instrucçoens suc-
cessivas mandadas ás authoridades Britannicas em Napoies 
para sua guia. 

Pelo que respeita a esperança, expressa na circular, a 
que acima se allude, da acquiescencia das Cortes de Lon
dres e Paris, ás medidas mais genéricas propostas á sua 
adopçaõ, fundadas como se allega, nos tractados existen
tes: em justificação de sua própria consistência e boa fé 
o Governo Britannico, recusando tal acquiescencia, deve 
protestar contra que se dê tal interpretação aos tractados 
allegados, como ali se assume. 

O Governo Britannico nunca. entendeo que estes tra -
tados impunham taes obrigaçoens; e tem, em varias oc-
casioens, tanto no Parlamento, como nas suas communi
caçoens com os Governos Alliados, mantido distinctamente 
a negativa de tal proposição. Que tem obrado com toda a 
clareza possivel nesta matéria, apparecerá de uma vez, 
recorrendo-se às deliberaçoens em Paris, em 1815,antes da 
conclusão do tractado de aliiança, em Aix-la-Chapelle, 
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em 1818: e subseqüentemente em certas discussoens, que 

houveram no decurso do anno passado. 
Depois de ter assim removido a errada noçaõ, a que 

podia dar lugar a passegem da circular de que se tracta, 
se se passasse em silencio; e tendo exposto em termos 
geraes, sem com tudo entrar em argumento, a discordân
cia do Governo de Sua Majestade, quanto ao principio 
geral, sobre que he fundada a circular de que se tracta; 
deve claramente entender-se, que nenhum Governo está 
mais preparado do que o Governo Britannico, para man
ter o direito de qualquer Estado ou Estados em ingerir-se 
quando a sua immediata segurança, ou interesses essen-
ciaes estaõ seriamente em perigo, pelas transacçoeus in
ternas de outro Estado. Porém como o Governo Biilan-
nico olha paia a assumpçaõ de tal direito, como justificá
vel, somente pela mais urgente necessidade,e por ella li
mitado e regulado, naõ pôde admittir que este direito 
possa receber applicaçaõ geral e indistineta a todos os mo
vimentos revolucionários, sem relação a sua immediata 
influencia em particular sobre algum Estado ou Estados, 
ou que disso se íát,a prospectivamente baze de uma alii
ança. Olha para o seu exercício como uma excepçaõ dos 
princípios geraes, do maior valor e importância, e como 
excepçaõ, que propriamente só pôde nascer das circum
stancias do caso especial; mas ao mesmo tempo considera 
que excepçoens desta descripçaõ nunca podem, sem o 
maior perigo, ser incorporadas na diplomacia ordinária 
dos Estados, ou daslnstitutas do Direito das Gentes. 

Como parece que alguns dos Ministros das três Cortes 
tem ja communicadoeste otricio circular ás Cortes aonde 
se acham acreditados, deixo à vossa discrição fazer uma 
communieaçaõ conrespondente, da parte do vossoGovcr-
no, regulando a vossa linguagem na conformidade dos 
princípios estabelecidos nopresente officio. Tereis cui-
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dado, porém, quando passareis taes communicaçoens, 
de fazer justiça, em nome de vosso Governo, á pureza das 
intençoens, que sem duvida induzio estas augustas Cor
tes á adopçaõ do curso de medidas, que estaõ seguindo. 
A differença de sentimento, que existe entre ellas e a 
Corte de Londres, nesta matéria, podeis declarar, naõ 
pode causar alteração alguma na cordialidade e harmonia 
da aliiança em outro qualquer objecto, nem diminuir o 
seu zelo commum em dar o mais completo effeito a to
dos os seus ajustes existentes. 

(Assignado) CASTLEREAGH. 

Secretaria dos Negócios Estrangeiros, 
em Londres, 19 de Janeiro de 1821. 

NÁPOLES 

Carta rPEl Rey de França a El Rey de Nápoles. 

Senhor meu Irmaõ!—No meio das circumstancias, em 
que os acontecimentos dos últimos cinco mezes tem pos
to os Estados, confiados pela Providencia ao cuidado de 
Vossa Majestade, naõ podieis por um só instante duvidar 
do continuado interesse, que eu devia sentir a vosso respei
to, e das minhas oraçoens tanto pela vossa felicidade in
dividual, como pela do vosso povo. Vossa Majestade 
naõ ignora os poderosos motivos, que me tem impedido 
o expressar ha mais tempo os sentimentos, que me ani
mam, e o conselho, que ine sinto authorizado a dar-vos, 
pela mais sincera amizade. Naõ posso permittir-me o 
hesitar por mais tempo. Informado pelos meus Alliados 
em Troppau, do convite que elles fizeram a Vossa Ma
jestade, devo unir as minhas ás suas instâncias, tanto 

VOL. XXVI. Nü. 153. o 
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como membro de uma aliiança, cujo objecto he segurar 
a tranquillidade e independência de cada Estado; e como 
Soberano de um povo amigo da naçaõ governada por 
Vossa Majestade; quando naõ fosse por ser um parente 
sinceramente affeiçoado. Naõ posso urgir demasiado 
com vosco, para que vades e assistaes em pessoa ao novo 
Congresso de meus Alliados, que vai a ter \ugar. Posso 
asseverar-vos, Senhor, que as suas vistas, neste Con
gresso, saõ de reconciliar os interesses e bem geral, que 
a paternal solicitude de Vossa Majestade desejaria para 
o seu povo, com os deveres, que elles se tem obrigado a 
preencher, para com seus Estados e para com o mundo. 
A mais pura gloria espera a Vossa Majestade. Vós aju-
d a reis a fixar as bazes da ordem social na Europa; pre-
servareis o vosso povo das desgraças que o ameaçam: e 
segurareis, por aquelle accordo, que he tam necessário, 
entre o poder e a liberdade, a sua felicidade e prosperi
dade, por uma longa série de geraçoens. Se as minhas 
moléstias me permittissem, eu teria voluntariamente 
acompanhado a Vossa Majestade a este augusto congresso; 
mas quando observareis, que, para escrever esta carta, 
sou obrigado a usar da maõ de outrem, facilmente julga-
reis da impossibilidade em que me acho, de seguir neste 
ponto os impulsos do meu coração. 

Naõ obstante, podeis estar seguro, de que os meus 
Ministros, que assistirão ali em meu nome, naõ omitti-
raõ cousa alguma para vos fornecer todo o apoio, que se 
poderia esperar de mim. Vosna Majestade, tomando uma 
resolução conforme aos desejos manifestados por mim e 
por meus alliados, levará a seu povo a segurança de vos
sa affeiçaõ, e tanto mais quanto estou convencido de que 
aquella determinação será o meio mais certo de lhes as
segurar as bençaõs da paze de uma liberdade racionavel. 

file:///ugar
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Peço a Vossa Majestade que aceite a expressão dos sen
timentos de estima, de amizade e da alta consideração, 
com que sou, 

Senhor meu Irmaõ 
De Vossa Majestade 

Verdadeiro Irmaõ 
Luiz. 

Paris 3 de Dezembro 1820. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 2ã de Feeerciro, de 1821 

Gêneros. Qualidade. Preço». Direitos. 

. Bahia por lb . 
I Capitania. . . 
1 Ceara 

Algodaoi. .J Maranhnm .. . 
J Minas novas . 
f Pará 
^ Pernambuco • 

Anil Rio 

Í
Redondo. . . 
H n i i j n . . . . . . 
Mascavado . . 

Arroz Brazil 
Cacáo r.Pará 
Cafle Rio 
Cebo Rio da Pinta 
Chifres. Rio Grande por 1-23 

í A 

Rio da Prata, pilha < B 
' r 

L Rio Grande. 
< r. 

Pernambnco, salgados 
Rio Grande de cavallo 

lperactianho Brazil por 4b. 
Olco de cupaiba 
Orucn 
Pão Amarelo. Brazil 
Pao Biazil . . . . Pernambuco 
Salsa Parrilha. Pará . . . . . 
T U ( < in ro lo . , . . 
Tabaco < . . . 

I em folha... 
Tapi.ica Brazi l . . . . 

OB. l l p . a l s . Op. 

Os. l l è p . a l s . Jp. 
Oi l l p . a l s . Op. 
Os. lOp. a Os. 10£p 
Os. 10p. a *)H. lOÍp. 
l s . Op. a ls. 1 ip. 

35s. a 46s. 
29s. a 33s. 
24». a 28s. 

50«. a 54» 
115s. a 120t. 

46 a 50 
Sip. a 9}p. 
7p. » 8p 
6p a 6 l p 
H\>- a 9p. 
7p. a 8p. 
5p. a 5jp. 

7s. 6p. i 12s. Op 
3s. 2p. a 4s. 6p 
l s . 8p. a 2s. 6p 

200Í. por ton . . . . 
ls . 9p. a 2s, 4p, 

• 6 por cento ad va
lorem. 

4 } por lb. 

Livre de direitos por 
exportação. 

3s. 2p.por 1121b. 
5 J . por 1121b. 

10 p. por couro 

o"; \ p° r ••>. 

direitos pagos pelo 
comprador, 

direitos pagos pele 
comprador, 

6 ( porlb. 

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

50 
49^ 
49* 
26 10 
12 9 

Hnmhmgo 
Cadiz 
GibPilisr 
Genora 
Malta 

38 9 
351 
30 | 
43f 
4b 

Espécie 
Ouro em barra £3 17 lOj 
Peças de 6400 reis 3 17 4 
Dobroens Hespa

nhoes - 3 14 9 
Pezos. . . .dictos 4 101 
Frata en barra 4 11 i 

Seguros. 
Brazil. Hida 30s Volta 3os 
Lisboa 20s . 20s 
Porto 25» . 25i 
Madeira 25s 25» 
Açores 25 i 25» 
Rio da Prata 35§ 35s 
Bengala 63» o3t 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

GreenougKs Geology, 8V0. preço, 9s. Exame critico 
dos primeiros princípios de Geologia, em uma série de 
Ensaios. Por G. B. Greenough, Presidente da Sociedade 
Geológica, &c. &c. 

Roebuck's Hindoostanee Dictionary, 1 vol, em 12, 
preço 7s. Diccionario Náutico Inglez e Industanico; 
contendo os termos technicos, e phrases marítimas ; pre
cedido de uma Grammatica da língua do Industan, expli
cada em Inglez. Pelo Capitão Thomaz Roebuck. 

Origin of Stereotype printing., lOs. 6d. Ensaio sobre 
a origem e progressos da impressão em stereotypos, in
cluindo uma descripçaõ de seus differentes processos. 

James' War in the United States, 8V0. Preço 17.10í. 
Plena e correcta exposição das occurrencias militares, na 
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ultima guerra entre a Gram Bretanha e os Estados Uni
dos da America.com um appendix eestampas; por Gui
lherme James. 

James' Italian Painting, 8T0 preço 9s. 6d. Historia das 
differentes escolas de pintura Italianas; com observa
çoens sobre o estado presente da Arte. por J. T. James 
M. A. 

Price's Mahomedan History, Vol III. O terceiro vo
lume das Memórias dos principaes acontecimentos da 
Historia Mahometana, desde a morte do Legislador Ára
be até a accessaõ do Imperador Akbar e estabelecimen
tos do Império do Mogul, no Industan. Por David 
Price, Major no serviço da Companhia das índias. 

Lyon's Traveis in África. 4to- preço— Narrativa das 
viagens na África Septentrional, de Tripoli até Mour-
zouk, capital de Fezan; e dali até a extremidade Me
ridional daquelle Reyno : nos annos de 1818, 19, e20; 
com noticias geographicas de Soudan, e do curso do rio 
Niger; estado da escravidão, e trafico da escravatura, 
feito principalmente pelo Sultaõ de Fezan. Com map-
pas das jornadas, e estampas. Por George Francisco 
Lyon, Capitão de Marinha, e companheiro do falecido 
Mr. Ritchie. 

Da Costa's Dlonysian Artificers, preço 3s. Esboço 
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para a historia dos Artífices Dionysianos. Fragmento; 
For Hippolyto José da Costa, Esc. 

PORTUGAL. 

Saio à luz: Memórias sobre a regeneração de Portu
gal: oíferecidas às virtudes sociaes, justiça e humaidade; 
preço 240 reis. 

Plano para se extinguir a divida nacional, tanto antiga 
como moderna; offerecido ao Supremo Governo do Rey
no, por Jozé de Souza Moniz: preço 120 reis. 

Noticias recônditas do modo de proceder (em outro 
tempo) a Inquisição de Portugal, com os seus prezos, &c. 
informação que ao Pontífice Clemente X. deo o Padre 
Antonio Vieira; a qual o dicto Papa lhe mandou íàzer, 
estando elle em Roma; a que seguem documentos 
curiosos, nunca publicados até agora; prego 480 reis. 

Reflexoens sobre o pacto Social, e â cerca da Consti
tuição de Portugal: por um Cidadão Portuguez: preço 
Qdll r..,'c 200 reis. 

Ensaio sobre os melhoramentos de Portugal e do 
Brazil; por Francisco Soares Franco; Lente na Univer-
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sidade de Coimbra, e deputado nas Cortes; preço 320 

reis. 

Breve resposta â Critica da nova Edicçaõ dos Luzia-
das de Camoens, que em 1817 deo á luz o Excellentissi
mo D. José Maria de Souza; a qual critica apparecêo no 
4o volume dos Annaes das Artes e Sciencias, publicados 
em Paris; por Bento Luiz Vianna: preço 240reis. 

Oraçaõ do Prior de Alhos-vedros, recitada em 10 de 
Dezembro, na Eleição Parochial; preço 120 reis. 

Portugal Regenerado; preço 200 reis. Três Parábolas 
preço 80 reis. Parábola IV. sobre a Magia, &c. preço 
150 reis. Parábola V. sobre a Inquisição, preço 160 reis. 
Parábola VI. sobre a necessidade de Constituiçoens; 
preço 80 reis. 

Estes opusculos saõ de D. C. N. que se assignou Pu
blic ola. 

Memória, em que se mostra a origem e progresso do 
estabelicimento do papel moeda, em Portugal, e se 
apontam os meios de verificar a sua amortização, e remir 
os empréstimos feitos ao Estado, 6em recorrer a novos tri
butos, pormeiode uma bem regulada reforma, igualaçaõ, 
e necessária applicaçaõ destes aos seus verdadeiros fins; 
dando-se ao mesmo tempo uma clara mas suecinta idea 
do estabelicimento e da natureza dos principaes impôs-
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tos que actualmente paga a naçaõ, com alguns meios de 

se melhorarem. Pelo actual Corregidor da Commarca 

de Portalegre, Antonio Joaquim de Gouveia Pinto: preço 

360 reis. 

Esprit des institutions Judiciaires de VEurope, par Mr. 
Meyer. 

(Continuado de p . 31.) 

No Capitulo 7. tracta o A. da Republica das Provincias 
Unidas, depois de ja estabelecida: observando, que as 
provincias pertencentes & Hespanha, naõ soffrêram mu
dança alguma politica considerável, (posto que mudas
sem de soberano) desde o tempo da Casa de Borgonha, 
até a revolução de 1789. Porém as provincias, que se 
declararam independentes da Hespanha, deram um no
tável exemplo da influencia, que tem na administração 
dajustiça, as mudanças políticas do paiz. 

Esta matéria he de tanta importância, e tam bem des
envolvida pelo A. que daremos deste capitulo extractos 
maiscopiosos do que ordinariamente fazemos nos demais, 
visto que os raciocínios do A. 6obre a influencia das in
stituiçoens políticas na administração da justiça, pelo que 
respeita os Paizes-Baixos, saõ applicaveis, em grande 
parte, a outro qualquer paiz, quando se observarem 
circumstancias análogas. 

E, primeiramente, o estado politico da Republica das 
Provincias-Unidas, be assim descripto pelo A. a p. 143. 

u n , aõ de Utrecht éra uma espécie de aliiança entre varias 
VOL XXVI. N». 153 
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potências independentes, que se ligavam para combater uni ini
migo commum ; no entanto a Confederação julgou necessário 
formar um committé central, que pudesse dirigir as operaçoens 
communs; e este committé foi a origem dos Estados-Uerats e 
do Conselho d'Estado. Um dos grandes objectos, que tinham 
em vista os Soberauos do paiz, éra fazer desapparecer a diversi
dade das provincias, para as amalgamar em um só corpo de mo
narchia, como puderam em outro tempo fazer os Reys da França 
e da Inglaterra: as provincias, ou, para melhor dizer, os no
bres e os magistrados, olhavam para esta reunião como contrá
ria a seus interesses, que naõ queriam subornidar aos de seus 
vizinhos: foi logo necessário, desde o primeiro momento, pre-
munir-se contra qualquer empreza, da parte dos Estados-Gerae*, 
contra os Estados das provincias; e foi preciso assegurar a inde
pendência e existência individual de cada um dos confederados." 

Assim vemos, que a Republicados Paizes-Baixos éra 
uma aliiança de muitos povos independentes, naõ tendo 
os Estados-Geraes senaõ a administração do que perten
cia a todos em commum ; cada provincia se governava a 
si, e até regulava a cobrança dos impostos para as des
pezas commums, produzindo, como melhor lhe parecia, 
a somma que lhe cabia, segundo a proporção que se fi
xou ao principio como regra invariável. Além disto, os 
seus deputados ou representantes davam o seu voto sepa
rado, e cada um na conformidade das instrucçoens, que 
recebia de sua provincia. Ornais he que nem regulava 
a maioridade dos votos ; podendo um só indivíduo per
sistir na opinião, que offerecêra, em conseqüência de suas 
instrucçoens. 

O A. allega varias authoridades para mostrar, que a 
intenção original dos povos, quando se rebellaram contra 
a Hespanha, naõ éra constituir tal forma de Governo: e 
todos espejravam, que se formaria uma monarchia, e se 
submetterlam a algum Principe, ou Senhor, que fosse ca-
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paz de proteger as provincias, contra as pretençoens do 

Rey de Hespanha; e c o m effeito havia ja quem se appli-

casse a obter esse lugar, como o A. expõem a p. 146. 

«' O Principe de Orange havia longo tempo que meditava apos
sar-se da Soberania dos Paizes-Baixos : Tenente Rey em uma 
das mais consideráveis provincias, poderoso por sua dignidade, 
suas allianças, seus talentos, sua popularidade, e sua conside
ração pessoal, tinha sido o chefe mais distincto da confederação 
dos nobres, ainda que o lugar, que occupava no conselho da 
Princeza Governante, lhe impedisse de figurar ali de maneira os
tensiva ; as relaçoens, que entretinha com os Huguenotes em 
França, em razaõ de sua aliiança com o infeliz Almirante Co-
ligny, o designavam como o mais próprio para sustentar a cau
sa do Protestantismo: o Duque de Anjou e o Archiduque Ma
thias naõ entraram com seu nome, senaõ para prestar á guerra 
civil o apoio de um nome mais distincto, por pertencer de mais 
perto a uma familia reynante ; e esperava-se que o temor de en
trar em discórdias, fosse com a França, fosse com o Imperador, 
intimidaria o Rey de Hespanha: mas estes Príncipes naõ eram 
verdadeiramente mais do que instrumentos, de que Guilherme 
podia desfazer-se, depois de tirar disso seu partido, logo que 
lhe conviesse mostrar as suas intençoens a descuberto. A natu
reza de seus desígnios foi ao depois provada assas claramente; 
mas naõ he preciso senaõ examinar o tractado d' uniaõ de Utrecht, 
para nelle achar todas as disposiçoens convenientes a uma mo
narchia limitada, como eram entaõ a maior parte das da Europa: 
e os meios mais próprios para garantir ao futuro monarcha, se
gura defeza contra os magistrados aristocratas, que se quizes-
sem oppôr á extensão de seu poder.'' 

Com estas vistas de monarchia, astutamente fez o Prín
cipe de Orange inserir no tractado de uniaõ um artigo, 
que lhe éra estranho, e foi o 25. Por este se prometteo 
manter as milícias incorporadas, as confraternidades e 
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outras corporaçoens, que pudessem existir nas diversas 
cidades e villas; porque destacando assim dos interesses 
das Communs, estas associaçoens particulares, nellas 
acharia o Soberano um apoio contra a totalidade dos ci
dadãos. 

Por esta mesma razaõ se deo, pelo tractado de Utrecht, 
notável influencia â administração central, submettendo 
a decisaõ das disputas, que se pudessem levantar entre 
algumas das provincias particulares, aos Stadhouders des
sas provincias, com a addicçaõ daquellas pessoas que jul
gassem necessário. A demais, o poder de convocar os Es
tados ficou à authoridade competente: a qual antigamen
te éra o Soberano, ficou assim, com esta ambigüidade de 
authoridade competente, a porta aberta, para o Principe, 
que se apossasse do Governo, reclamar esse direito. Po
rém a morte de Guilherme impedio a realização deste 
projecto, como diz o A. a p. 151. 

" Se o Príncipe de Orange tinha bem combinado o effeito de 
todas estas cláusulas do tractado de uniaõ, os magistrados das 
cidades e a pequena nobreza, que se apoderaram do Governo de
pois de sua morte, apreciaram igualmente suas conseqüências, 
ainda mesmo quando se viram obrigados a elevar Maurício ao 
lugar de Stadhouder. Determinando-se, pouco a pouco, e com 
a pertinácia e lentidão, que convém a corpos deliberativos, a re
sistir á authoridade do Stadhouder e dos Estadoa-Geraes, conse
guiram substituir á organização, que desejava o tractado de 
Utrecbt, uma forma de Governo inteiramente difTerente, e trans
ferir para os Estados das Provincias toda a authoridade, que de
veria estar concentrada em um só ponto. Daqui proveio fazerem-
se os votos individuaes independentes da maioridade, e os im
postos nos transportes de umas a outras provincias, as disputas 
intermináveis entre as mesmas provincias, a usurpaçaõ, que a 
Hollanda commetteo na Gueldra e Overissel,as quaes considerava 
como paizes reconquistados á França, depois da guerra de 1672; 
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as Quotas, e em fim muitas instituiçoens similhantes, que ti
nham feito dos Estados-Geraes uma assemblea sem nenhuma au
thoridade senaõ pelo que dizia respeito ás relaçoens estrangei
ras e ás dos paizes conquistados, chamados da Generalidade.'1 

Continuando esta matéria, contende o A., que as mes
mas causas, que motivaram a conducta politica de con
servar a authoridade dos Estados Provinciaes, para en
fraquecer a dos Estados geraes, fez com que seoppuzesse 
a esses Estados Provinciaes a influencia dos magistrados, 
e das corporaçoens, ou associaçoens das communs, as 
quaes limitavam suas instrucçoens aos deputados por tal 
maneira, que naõ podiam votar senaõ conforme a ellas. 

Esta independência, das corporaçoens das cidades, foi 
mantida principalmente por dous expedientes, que o A. 
aponta. Io. As Cortes de Justiça naõ podiam expedir 
mandados alguns contra cs magistrados das cidades, e se 
esses magistrados eram de algum modo envolvidos nesses 
mandados, interrompia-se o procedimento judicial. 2." 
A maioridade de votos dos Deputados, naõ obrigava as 
cidades, as quaes naõ obstante essa maioria podiam concor
rer na execução das decisoens dos Estados Provinciaes. 

Os differentes magistrados naõ omittiam cousa alguma 
para assegurar sua independência, e tanto, que, no trac
tado secreto, em que se continham as condiçoens porque 
o Principe de Orange ia a tomar a Soberania hereditária 
com o titulo de Conde de Hollanda e Zelândia, estipula
ram, no artigo 5.', a continuação de todos os privilégios 
até dos que naõ eram reconhecidos por uso. 

O mesmo poder absoluto, que a necessidade obrigara a 
conceder ao Stadhouder, nas matérias da guerra, desper
tou o ciúme dos magistrados das cidades; isto foi a cau
sa da opposiçaõ do Gram-Pensionario Olden Barneveld, 
que lhe custou a vida. Depois da morte de Guilherme 
III., que só deixou um filho postliumo, puderam os Hol-
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landezes desfazer-se da dignidade do Stadhouderato, po
rém a invasão de Luiz XIV em 1Õ72, pondo a republica 
em perigo, fez necessário o reviver este cargo, que se tor
nou a declarar hereditário nos descendentes de Guilherme 
I I I . ; o qual com tudo morreo sem filhos, e assim se aca
bou o Stadhouderato, que foi depois restabelecido, por 
similhantes causas, em 1747, e durou até a conquista 
Franceza em 1795. 

Depois desta exposição do estado politico dos Paizes-
Baixos, passa o A. no Capitulo VIII. a tractar dos Tribu
naes das Communs, que elle deduz, como nas mais par
tes da Europa, primeiro das assembléas do povo, depois 
dos placita nas Cortes dos Baroens, dahi nos tribunaes 
Senhoriaes ; modiíicando-se isto depois com a introduc
çaõ das Communs nas cidades, que tinham alcançado o 
direito de encorporaçaõ. 

Temos ja observado, mais de uma vez, que as cidades 
encorporadas constituíam uma pessoa moral, vassallo do 
Soberano, e os cidadãos eram como subvassallos dessa 
pessoa moral; que para exercitar seus direitos nomeava 
um official, que em diversos lugares tinha diversos nomes, 
como bailio, mayor, econete, aman, juiz, fyc. 

Este magistrado exercitava suas funcçoens do mesmo 
modo que os Senhores vassallos immediatos; o quee A. 
explica da maneira seguinte a p. 166. 

" Como o Senhor julgava seus vassallos, segundo o conselho 
dos pares, assim o bailio ou juiz da commum devia seguir a 
decisaõ dos cidadãos, naõ lhe sendo permittido separar-se delia. 
Intitulavaa sua decisaõ com o nome do Principe, cuja jurisdic
çaõ exercitava ; e sanecionava com a sua authoridade, o que naA 
éra mais do que uma opinião particular; prestava a força arma
da para executai a decisaõ, castigava os que tinham sido con-
deinnados pelos cidadãos ; ordenava o respeito em nome do So-
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berano, dispunha dos meios coercivos da soberania, para man
ter os cidadãos na obediência das leys, das chartas, dos usos, 
e dos magistrados comtnunaes ; porém em todas as suas func
çoens, aiuda que deduzisse a sua authoridade do Soberano, e 
fosse por elle nomeado, fallava em nome da communidade, que 
representava em todas as occasioens, e cujas administraçoens 
elle dirigia. Era nos Paizes-Baixos como nas mais partes da 
Europa." 

Temos pois que o bailio presidia ao tribunal de justiça, 
mas os cidadãos eram os juizes; isto aconteceo no Esta
do de Frizia até o século treze ; enos districtos do campo 
se observou até o fim do século 16. Em uma nota a p. 
168 nota o A. ainda um exemplo era 1784, na Gueldra. 

Temos também, que nos lugares aonde as Communs 
tinham adquirido mais authoridade, se acham Echevins, 
como juizes nomeados pelo Soberano : e cm periodo pos
terior Echevins Communaes, que conrespondem aos Sca-
bini da França; porém sempre debaixo da presidência 
do Bailio, ainda quando esses tribunaes se fizeram perma
nentes. Assim diz o A. a p, 170:—• 

" Daqui vem que os tribunaes das Communs, por mais inde
pendentes que fossem, julgavam em nome do Soberano, como 
Doque ou Conde, nas provincias, que tinham conservado a for
ma monarchica; ou em nome da pessoa moral do Soberano, nas 
que eram sugeitas ao regimen republicano: e daqui procede, 
que as execuçoens eram feitas por estes mesmos Bailios." 

A' proporção que as Communs augmentavam o seu poder, 
os tribunaes adquiriam mais consistência; e isto suc-
cedia principalmente nas províncias, que faziam maior 
commercio, e que por conseqüência tinham mais recursos 
favoráveis ao terceiro Estado. O poder das Communs 
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augmentou muito, quando se augmentou o numero dos 
vogaes, e estes deixaram de ser nomeados pelo Senhor 
ou Bailio, e tiveram a demais parte na administração po
lítica, e legislação communal. Porem estes lugares nos 
tribunaes permanentes fizéram-se annuaes, e o Conselho 
das cidades, que tinha toda a influencia nestas nomeaço-
ens, as fazia recair sempre em seus parentes e adherentes, 
excluindo todos os que naõ pertenciam a este pequeno 
numero de validos ou partidários do Conselho. 

Em conseqüência deste principio de usurpaçaõ nas 
municipalidades, se puzeram em practica todos os expe
dientes para abrogar a supremacia dos Bailios: mesmo 
antes das sette provincias dos Paizes-Baixos se declararem 
independentes, e constituírem em Republica; e depois 
deste acontecimento os Estados de Hollanda se arrogaram 
o direito de apresentar os candidatos, d'entre os quaes o 
Principe éra obrigado a fazer a sua escolha. Assim fi
cou todo o governo nas maõs dos magistrados das ci
dades, e sugeitos aos maiores abusos, como o A. se < \-
plica a p. 180, por estes termos. 

" Toda a influencia, que tinham as Communs na administra
ção do Estado, se concentrava nas maõs dos magistrados ; res
ponsáveis por sua gestaõ somente ao corpo inteiro da magistra
tura, o qual se naõ compunha senaõ de seus parentes e amigos, 
seguros de achar apoio, por pouco que seu comportamento naõ 
fosse inteiramente desapprovado ; e ainda contando com indul. 
gencia quando era reprehensivel; naõ tendo mais freio do que 
a vigilância daquelles, que, em seu turno, se achavam no caso de 
os poupar ; dispunham plena e livremente de tudo quanto dizia 
respeito a commum : exercitavam uma authoridade sem limites: 
nomeavam todos os lugares communaes ; impunham tributos aos 
habitantes; afastavam os que lhes eram menos agradáveis; 
empregavam a seu bom prazer os fundos da Commum ;no exte-
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rior tinham, segundo a importância de sua cidade, mais ou me
nos parte na administração da provincia e da republica ; dispu
nham muitas vezes de uma parte da authoridade soberana ; no
meavam para as funcçoeus mais elevadas e mais lucrativas, ou 
pelo menos se achavam no caso de metter uellas seus parentes, 
seus amigos e suas creaturas. Os administradores em Chefe, 
ordinariamente chamados Burgomestres, ainda que naõ tinham 
salário principalmente nas grandes cidades, eram pagos em con
sideração, influencia, poder e occasioens de prover todos os que 
lhes interessavam : estes lugares e os de Pensionarão vieram a 
ser, de todos os empregos communaes, os mais procurados, e 
por conseqüência o fim, a que aspiravam todos os magistrados, 
ao mesmo tempo que eram igualmente os mais favoráveis para os 
que pretendiam uma carreira mais brilhante, ou na diplomacia 
ou na administaaçaõ central da provincia ou do Estado. Por 
outra parte a separação de cada commum isolada, que olhava 
como estrangeiros todos os que naõ eram seus concidadãos, a 
inimizade mesmo que os dividia, o zelo das familiaa patricianas 
das differentes cidades naõ deixava admittir aos empregos muni-
cipaes, senaõ aquelles sugeitos, que pertenciam á Commum, e 
que ali tinham seu domicilio ; ainda mesmo quando, a favor da 
aliiança com uma familia indigena, algum estrangeiro éra rece
bido, devia renunciar aos seus direitos de cidade antiga, e ex
cluir-se, sem poder voltar, de todo, ao lugar de sua origem: 
de sorte que á excepçaõ do pequeno numero de lugares, que 
pertenciam á administração geral, e que exigindo mudança de 
domicilio tinham muitas vezes graves inconvenientes, a ambi
ção dos que procuravam os empregos se circumscrevia aos limi
tes da Com in um. Este duplo motivo, conseqüência necessária 
do espirito de separação inherente á organização communal, 
juncto á mudança annual dos membros do tribunal permanente, 
naõ podia deixar de fazer olhar para os lugares de Echevins, 
como passagem para os lugares mais importantes da municipa
lidade, de Pensionario, e de Membro do Conselho Municipal, 
Todos os que podiam ser chamados à Magistratura, tinham estes 
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lugares; a elles se destinavam suas esperanças, e a elles se des
tinavam em segredo: todos os cuidados se appluávam com pre
ferencia aos conhecimentos administrativos, como aquelles de 
que se esperara utilizar, no lugar mais eminente, ao mesmo 
tempo que se negligenciavam os talentos, que naõ conviuham se
naõ a um juiz ; a justiça foi tida em menos consideração, eo 
lugar de Echevin olhado como uma espécie de experimento, por 
que éra preciso passar.para chegar aos primeiros lugares." 

Temos logo, que a Magistratura, na sua administra
ção da justiça, éra cousa secundaria, e esses magistrados 
sempre dependentes dos Corpos Municipaes Administra
tivos. Segula-se daqui, que os Advogados eram sempre 
mais hábeis jurisconsultos que os juizes; e que estes su
priam a sua ignorância, com a arbitrariedade, e orgu
lho, com o que se fazia a justiça odiosa c desprezível, 
Daqui provinha a incerteza nas decisoens de direito, naõ 
havendo nada de bom, que esperar do systema, e sim 
unicamente do character dos indivíduos, o que nunca 
pode ser senaõ uma esperança mui precária, naquellcs 
que administram jurisdicçaõ, ou que tem o poderem suas 
maõs. 

(Continuar-se-ha.) 
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MISCELLANEA. 

Memória sobre o Maranhão. 
(Continuada de p. 55.) 

He a Cidade deS. Luiz do Maranhão em uma ponta da 
Ilha, e está em 2o. 29' de Latitude Sul, e em 334° 9' 46" 
de Longitude, contada da Ilha do ferro,* e em 55 pes, e 
7 polegadas sobre a preamar de agoas vivas, no lugar 
aonde se acha a Sé, e aquellas pot observaçoens, que ja 
tenho feito, o maximura de altura he 15 pese 6 polegadas 
e o minimum 12 pes, isto no lugar do ancoradoiro. O 
primeiro Conquistador desta Provincia foi Jeronimo d'Al
buquerque, pela celebre batalha, que ganhou a 19 de No
vembro de 1613, tendo sahido de Pernambuco para este 
fim no Io. de Junho do mesmo anno, e nomeado por 
Alexandre de Moura para Capitão mor da conquista do 
Maranhaõ,t que livre da dominação, Franceza a 9 de Ja-

* Esta Longitude foi a medida entre dous cálculos feitos aqui 
no lugar do aucoradouro defronte da rampa onde se desembarca, 
pelo Chefe de Divisão e Intendente de Marinha o Senhor Anto
nio Jozé de Oliveira, a qual diftere do que traz a Carta de Jozé 
Patrício 4' 38", e 37' 38" do que traz a Carta Ingleza de Wm. 
Hewett de 1817: e 2' 10" do que dá a Carta Ingleza de Arrow-
smith de 1810. 

t Primeiramente tinha sido Jeronimo d'Albuquerque nomeado 
para conquistar o Maranhão por Gaspar de Souza, Capitão Ge
neral do Brazil, em conseqüência da Carta de 8 de Outubro de 
1612, que recebera de Filippe 2o. mas depois como viesse soc-
correr a Jeronimo d'Albuquerque, o General em Chefe Alexandre 
de Moura, foi entaõ este que nomeou aquelle por Capitão mor 
do Maranhão. 

Berredo Ann. hist. 
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neiro de 1616 foi desde entaõ, que o seu Conquistado 
Capitão mor cuidou com o maior desvelo na fundaça 
povoaçaõ desta Cidade.* Quando Jeronimo d'Albuqti 
que tomou esta Ilha, e começou a povoalla, consta c 
ja exestia um Fortim com o nome de S. Luiz, um arr 
zem para petrexos, e muniçoens de guerra, e um Conv 
to com a invocação de S. Francisco, na ponta da Ilha, i 
domina a Barra, e de que ainda ha vestígios, por issc 
primeiras obras, ao costume da Europa, que aqui apa 
ceram, foram feitas pelos Francezes.f Está fundad: 
Cidade em uma ponta de Oeste da Ilha para dentro 
Bahia de S. Marcos, distante da Barra i de legoa, e eu 
os dous rios Bacanga e Annil. O Porto he perigoso 
los muitos baixos, e por isso só com practico se p< 
entrar, e naõ obstante o costume de sahirem os navios 
marés vivas, pode igualmente e sem risco ser nas mort 
como ja tem acontecido. 

* Por mais que procurasse na Secretaria, Archivo, Camera 
no que ha escripto sobre esta Provincia, em parte nenhu 
aparece Carta Regia, Decreto, ou ordem Real, pela qual fo 
erecta em Cidade esta de S. Luiz do Maranhão, e por isso he 
crer que quando Jeronimo d* Albuquerque a começou a povo 
lhe desse o nome de Cidade; e que assim se lhe ficasse chatm 
do. 

f Sahindo de França a 19 de Março de 1012 Mr. Lavardie 
e Racily com 3 navios, e cerca de 500 homens, aportaram a e 
Ilha a 6 de Agosto do mesmo anno, e a 8 de Septembro der 
principio ao fortim armazém e Convento, sendo 3 os Religioi 
Capuchinhos, que acompanharam a expedição, segundo a Ca 
de Maria de Medicis de 28 d'Abril de 1G11, e os que traball 
ram na fundação do Convento, a que deram o nome de S. Frc 
cisco. 

Ilist. de Ia mission des Peres Capucins 
Isle de Maranhon, par C. d'Abbevill< 
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A Barra está a 70 e 80 braças do Forte da ponta 
d'Areca pelo qual pode 6er muito bem protegida, pois 
que os navios na entrada ficam debaixo do tiro exactodo 
Canhão. Este Porto alias tam importante, no qual en
tram cada anno de 140 a 150 navios, somma de nacio
naes e estrangeiros, além das embarcaçoens de cabota
gem,* he de recear que cada vez se vá tornando mais 
difficil de entrar, por variarem e augmentarem os seus 
baixos. Naõ he porem do fim desta memória tractar 
agora dos meios para o seu melhoramento, todavia as 
possíveis e promptas providencias, que logo occorrem 
para suster a sua total ruína, ja tem sido dadas pelo ac
tual Capitão General, prohibindo a grande quantidade de 
entulhos e de casca de arroz, que de todas as Fabricas se 
lançavam ao mar, e que em uma Bahia como esta, onde 
ha muitas coroas de areia, e pouca velocidade no fluxo 
e refluxo, necessariamente deviam augmentar os baixos, 
providencia tam fácil, mas que nunca foi determinada: 
tam prejudicial vem a ser o desprezo das mais pequenas 
cousas, quando podem influir no bem publico. Devendo 
occupar um lugar distincto, na descripçaõ, que se faz de 
qualquer Provincia ou Cidade, o artigo Monumentos e 
Obras publicas, sentimos que os naõ houvessem nesta 
Cidade para os descrever, mas com verdadeiro prazer se 
annuncia o começo de duas grandes em si, e nos seus re
sultados : a primeira, e a que apenas chegou, deu princi-

* 0 numero de navios entrados annualmente até 1818 andava, 
segundo os registros da Alfândega, por 156, mas em 1819 en
traram nacionaes 80, estrangeiros 57, total 137. Sahiram nacio
naes 77, estrangeiros 68, total 145. Embarcaçoens de cabotagem 
entraram 39 e sahiram 33. Sobre a importação e exportação 
em geral de toda a Provincia, reservo fallar em outra e mais 
própria occasiaõ. 
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pio Sua Excellencia o Senhor General Silveira, e que com 
a sua presença faz adiantar cada vez mais, he calçar a Ci
dade toda, com o que naõ só lhe traz o aceioe policia, mas 
evite-os grandes encommodoseamiudados precipícios, que 
a cada passo se encontravam, de noite até perigosos; a 
segunda naõ menos importante, e necessária, he a que em 
data de 8 d'Abril deste anno Sua Excellencia mandou â 
Câmara que fizesse dar principio, que vem a ser um Cães 
em torno da Cidade, o qual a segura aformozea,e augmen-
ta, e do qual ja se acham feitas mais de 60 braças, conti
nuando com summa actividade: obras ambas da maior 
utilidade e necessidade, esta augmentará a velocidade das 
agoas, ao mesmo passo encanando-as á Barra, e aquella 
naõ deixará mais que as terras e entulhos lentamente se 
encaminhem á Barra, em seu reconhecido detrimento, e 
he nossa fraca opinião, que se taes medidas ha mais tem
po se houvessem tomado, naõ chegaria o porto ao máo 
estado, a que o vemos chegar. 

Separado o Maranhão e Pará do Governo geral do Bra
zil em 1634, ficando com o titulo de Estado, foi seu 
primeiro Governador geral Francisco Coelho de Carvalho, 
o qual sahio de Lisboa a 25 de Março do mesmo anno, e 
que, demorando-se em Pernambuco, para a defeza daquel
la Provincia só veio a entrar nesta a 22 d'Agosto de 
1626, desembarcando no Forte, que entaõ havia, de S. 
Jozé d'Aiassagy. Foi esta Provincia elevada a Bispado 
em 1619 por Bulla de Innocencio IIo. e nomeado seu pri
meiro Bispo D. Fr. Antônio de S. Maria, que por ser 
transferido para Pernambuco, veio em seu lugar D. Fr. 
Gregorio dos Anjos, que entrou nesta Cidade em Julho 
de 1679- A Cidade tem no seu maior comprimento 714 
braças, e na maior largura 658; conta 7 largos, ou pra
ças, 16 ruas Leste-Oeste, e 15 Norte-Sul, além de varias 
travessas e beccos: apresenta magníficos edifícios, pos-
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to que ainda se encontrem algumas cazas térreas cobertas 
dé palha, mas que pouco a pouco vam desapparecendo. 
Ha uma Sé composta de um numero de conegos determi
nado, e de quatro Dignidades, Arcediago, Arcipreste, 
Chantre, e Mestre-escolla: duas Freguezias, uma da Se
nhora da Victoria e Cathedral da Cidade, outra da Se
nhora da Conceição, cujas populaçoens particulares, a da 
Cidade, e a total da Ilha, consta do Mappa, que ajuncto. 
Alem das duas Freguezias ha um Recolhimento de Reli

giosas da ordem de S. Agostinho, mas que naõ tem profis
são nem votos, eoccupam-sena educação e ensino damo-
cídadefemenina. Prudente e útil instituição,que para tal fim 
se conserva. Ha três Conventos, de S. Antonio, do Carmo, e 
das Mercês, o primeiro he mendicante, e os dous tem ren
das próprias: mais cinco Igrejas, e três Capellas. Ha Sancta 
Cazade Misericórdia, de quehe Provedor o actual Gover
nador e Capitão General, eque com suas bem administra
das rendas entretem um bom e bem provido Hospital, 
aonde se recebem e curam todos os doentes, e feridos po
bres; à custa porem da Real Fazenda existe um hospital 
militar, sabia e economicamente regulado, para todos os 
soldados, e officiaes.* Fazendo as Bexigas os maiores e 
mais rápidos estragos nesta Provincia, principalmente 
pelo interior, pois que tem peiores conseqüências nos fi
lhos e naturaes do paiz, e por que em duas vezes, que a 
esta Provincia foi mandada a accina, sempre veio a per-

* Este tam útil, quam necessário estabelecimento tem chega
do agora á perfeição, que podia desejar-se, e observa-se em pro
va disto, qUe ate Agosto de 1819 o numero ali de doentes regu
lava de 140 a 150 diariamente, e hoje de 40 a 45; a sua despeza 
andava entre 20, e 32:000.000 cada anno; agora entre 7, e 
8.000.000 
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der-se, estabeleceo o Senhor General Silveira, debaixo de 
um bem combinado plano, a conservação da vaccina, em
pregados nisto na Cidade os Cirurgioens do Regimento de 
Linha, e á testa como Director o Senhor Dr. Joze Anto
nio Soares e Souza; acha-se ja espalhada por toda a Pro
vincia, e nos Destrictos em que ba Cirurgioens, saõ estes 
os encarregados, e naquelles aonde ainda os naõ ha, saõ 
desta Cidade mandados em commissaõ. 

A força militar, naõ da Provincia, mas só a da Ilha, 
compoem-se actualmente de um Regimento d'Infanteria, 
e de uma companhia d'Artilheria de Linha; dous Regi
mentos de Infanteria, e de uma companhia de Cavallaria 
de Milícias. Ha um Conselho de Justiça, creado pelo 
Alvará de 28 de Fevereiro de 1818, composto do General 
como Presidente, de três Officiaes Militares das maiores 
patentes, e de três Desembargadores da Relação, aonde se 
julgam todos os conselhos de guerra, mas os de pena ul
tima só até Capitão exclusivamente. Ha uma Relação 
creada em 12 de Maio de 1812 cuja Presidência pertence 
ao General, que faz de Regedor das justiças, e composta 
do Chanceller, e de 9 Ministros togados. Ha também 
uma Juncta de Fazenda para fiscalizar, e administrar as 
Rendas Reaes creada por Carta Regia de 30 de Dezem
bro de 1779; seu Presidente o General, e composta do 
Chanceller, do Procurador da Coroa, «Io Escrivão da 
Fazenda, e do Intendente da Marinha. Ha Intendencia 
de Marinha; creada em 1797, repartição pela qual se 
dam as providencias todas, relativas à construcçaõ e 
fabrico dos mercantes, quando o necessitam. O Go
verno municipal, ou Camera he composto do Juiz 
de Fora, como Presidente, de 3 vereadores, e escrivão 
da Câmara: ainda naõ ha muito tempo, que para estes 
cargos públicos só eram escolhidos os filhos do pai7.; 
mas actualmente saõ promiscuamente chamados tanto os 
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naturaes do paiz, como os que o naõ saõ, cessando 
aquellaescandaloza differença de filhos do Brazil aos da 
Europa, que em verdade se deve confessar, que em parte 
alguma mais do que aqui he desprezada similhante e 
pueril rivalidade*. Tem esta Cidade um excellente The-
atro desde 1818, com companhia Portugueza, Dança e 
Musica, protegido pelo Governo, que traz a estes habi
tantes aquellas vantagens, que todos sabem deverem-se a 
tam úteis espectaculos. Sendo o arroz o segundo ramo 
de producçaõ mais importante nesta Provincia, e aqui 
onde embarca, existem por isso nesta Cidade, e suas vi
zinhanças, 18 fabricas de descascar e beneficiar o arroz, 
usando de differentes maquinas, mas nenhuma no estado 
ainda de perfeição a que deviam chegar, e sô uma ha 
com o nome de Feliz Empreza, que trabalha por engenho 
de vapor, da construcçaõ de Faucett e Littledale, mas 
que assim mesmo neste paiz tem seus inconvenientes. 
Prensas de algodão saõ 4; Olarias 6, mas que só traba
lham em tijollo, telha, e alguma louça, sem ser vidrada. 
Fornos de cal saõ actualmente 20, feita de casca de um 
marisco, a que chamam aqui Sarnambi, pois nallha naõ 
aparece pedra calcarea, mas defronte na Villa d'Alcantara 
dizem havêlla, o que naõ posso affirmar por naõ ter ainda 
tido occasiaõ de fazer essa experiência, e do que faltarei 
quando tractar da Provincia toda em outro lugar. Ha 
também fabricas de distillaçoens, e alguns teares de 

* Por provizoens de de 23 de Julho de 1745, e de 4 de Março 
de 1747 era determinado que para os cargos públicos da Câmara 
fossem unicamente elleitos os filhos do paiz ; mas em Resolução 
Regia de 22 de Julho de 1813 foi positivamente ordenado, que 
se escolhessem d'entre todos, que estivessem no caso da ley, 
posto que naturaes naõ fossem desta Cidade ou Brazil. 

V O L . X X V I . N°. 153. 
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tecer panno d'algodaõ que só serve para Pretos, saccas, e 
fardos, e duas de cortimento de couros, 

Tem a Ilha duas Villas, a primeira he a de Vinhaes, 
creada em o Io. de Agosto de 1757, distante desta Cidade 
por mar i legoa, e 596 braças, e gor terra 3 J legoa, e 570 
braças; a sua Freguezia tem a invocação de S. Joaõ Bap
tista, e na sua Câmara naõ podem entrar senaõ índios, 
que he de que consta a Villa: foi-lhes dada certa porçaõ 
de terras, nas quaes só elles podem habitar, e cultivar, 
privilegio sem o qual naõ se conseguiria conservailos al
deados; aoutra he a Villa do Paço do Lumiar, creada 
em 23 de Julho de 1767, distante da Cidade 4à legoa e 
280 braças; a sua Freguezia tem a invocação da Senhora 
daLuz.he igualmente de índios, mas para o seu governo 
municipal saõ escolhidos índios e Brancos: ha finalmente 
uma povoaçaõ e Freguezia de S. Jozé, e a população des
tas Villas, e Freguezias se pode ver no Mappa, que vai 
juncto. 
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Consideraçoens, sobre a causa da impacencia dos povos 
principalmente em Portugal. 

(Extrahido de um folheto impresso em França.) 

PREFACIO. 

He aos Portuguezes sinceramente interessados no bem 
da sua Pátria, e da sua posteridade, que um seu compa
triota dirije estas consideraçoens, naõ só para os animar 
a que prosigam na grande obra, que emprehenderam, 
mas até para que conheçam como obravam, e obram os 
nossos anjos tutelares, enganando o Soberano; e hoje 
ainda em cima compromettendo-o, e alienando-o do seu 
povo ! haõ de cahir no inferno, como Satanaz. 

He da roda destes falsos Portuguezes, que a Naçaõ se 
deve acautelar.- pois que saõ os inimigos de casa, e os 
mais temíveis! Roma, Sparta, e Athenas fizeram os 
progressos, que ainda hoje parecem prodígios, em conse
qüência do amor austero da Pátria, e da uniaõ, que rei
nava, quando se tractava de defender os caros lares. 
Nossos pays j á viram brilhar o nosso horisonte com os 
Viriatos, e os Alvares Pereiras: e até se vio reflectir este 
brilhantismo ás quatro partes do mundo: em fim tive
mos o nosso século XVI. Se os Luzitanos no meio da 
sua bravura ja tiveram a fraqueza de crer nas promessas 
do Pretor Sex. Sulpicio Galba, depondo em conseqüên
cia as armas, e por isso 30.000 Luzitanos serem degolados 
e vendidos! também tiveram um Viriato, que soube vin
gar os manes dos sens compatriotas, e que fez pagar bem 
caro aos Romanos a caruagem commettida por Galba, na 
pessoa do Pretor C. Vitelio, e do seu exercito. 

He a dignidade, e a aversão á escravidão, que faz ap-
parecer os Viriatos. Nos ainda os podemos têr, se se 
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procurarem entre as almas elevadas, e que desconheçam 
o egoismo, infelizmente hoje muito dominante! Se Vi-
riato persuadio aos seus compatriotas ein lhes dizer, e 
assegurallos que se expunham a uma sanguinolenta car-
niceria, como aquella que as ordens de Galba tinham 
soffrido tantos dos seus compatriotas, eu posso também 
assegurallos hoje que com tantos Galbas, que nos restam, 
e que degradaõ o nome Luzitano, certos devem estar de 
serem feitos em postas, se lhes derem ouvidos. 

Vê-se a Europa em um estado de fermentação geral; e 
isto mais sensível entre as Naçoens de segunda ordem! 
Querem muitos que seja devido á corrupção do século, e 
resultado da licença e liberdade de fallar; outros que he 
o effeito das luzes econhecimentos! 

Peigunta-se, porque naõ conspiram primeiro os Aus
tríacos, os Russos, os Prussianos, os Inglezes, e mesmo 
os Francezes? mas sim os Hespanhoes, os Portuguezes, 
e os Napolitauos! A razaõ naõ parece assaz difficil. 
As grandes Potências* naõ só têm tido cuidado em vi-

* Naõ ha muito tempo que estas grandes Potências eram des
conhecidas por taes na Europa: a Rússia, a Prússia, e a Áus
tria, antes da desmerobraçaõ, e divisão entre ellas da Polônia, 
e «1'outros Estados de Alemanha, naõ se conheciam, ao ponto 
que o Papa Clemente II. naõ queria reconhecer em 1701 o titulo 
de Rey, que Frederico I.° tomava. Ha 100 annos que a Rússia 
começou a fazer-se conhecer na Europa; antes disso conhecia-
se por um mixto de Scythas e Tartaros. A Áustria, que no 3.* 
século estava sujeita á Baviera, era um Marquezado, que foi 
creado Ducado pelo Imperador Frederico I.° : e a Inglaterra, 
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ver á custa das Potências de segunda ordem (e que ellas 
têem estudado em fazer taes, e mesmo de as reduzir á 
expressão mais simples) vindo com o seu suor» e com o 
tributo destes Povos a cobrir os Soberanoa a falta das suas 
instituiçoens, e das suas economias! mas até depois do 
ultimo Congresso, em que se instalou a Sagrada Aliiança, 
se jurou por elles naõ permittir ás outras Naçoens faze
rem mudança alguma no seu Governo: por outra, fica
rem condemnados a existir in statu quo '. isto he, que 
quando algum dos Soberanos das cinco Potências mande 
uma nota a um Soberano das Potências secundarias, seja 
esta reputada uma ordem, e que se execute sem appella-
çaõ! Ora havendo as antigas Instituiçoens, nem os 
Povos pedem outra cousa, já se vê que uma tal nota naõ 
pode ser executada pelo Soberano sem consultar os Re
presentantes da Naçaõ; e portanto diminuída a oligar-
chia da Europa! 

Como os Povos têem entrado bem nas vistas da tal sa
grada Aliiança ; para o que naõ he preciso grande pers
picácia, nem ser iniciado; por isso como vêem o resulta
do desta uniaõ, que he, nada de industria, nada de com
mercio, e tudo deaviltaçaõ ! dizem aos seus Soberanos : 
Faciamus Leges contra inimicos vestros et nostros. Aos 
Soberanos, á primeira vista, parece-lhes isto revolta, e 
falta de snbordinaçaõ! porem se os Conselheiros, e os 
Ministros d'El Rey saõ os primeiros que entram nos inte
resses dos inimigos, que quer que faça a Naçaõ? 

As grandes Potências, que saõ taes, porque possuem 
grandes territórios, e portanto muitos escravos, têem 
muita tropa para emprehenderem os seus projectos, 

que ha 200 annos fazia consistir a sua riqueza nas minas 
d'estanho da Provincia de Cornwales, foi de Portugal que ob
teve as primeiras possessoens na índia, e na costa d'Africa ! 
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ainda que nem sempre para os supportar, como se vê na 
Rússia, na Áustria, na Prússia, e mesmo na Inglaterra, 
em quanto conta com os escravos, que lhe trabalhaõ na 
Ásia, e mesmo na Europa, África, e America: todavia 
ainda se naõ vio na historia, que quando povo algum se 
determinou seriamente, e de coração a defender os Pena-
tes, eos Lares, os mercenários de qualquer Conquistador 
lhe fizessem abalo e susto: exemplo, os 300 Spartas, 
que disputaram a 3 milhoens de Persas a passagem das 
Thermopylas: exemplo, a invasão dos Gaulos na Itália, 
a dos Romanos na Germania: e ultimamente a dos no
vos Gaulos na Península, A verdadeira grandeza de um 
Estado naõ consiste no numero dos vassallos, mas sim 
no aranjo e moral delles. 

Além de que os povos neste século, e ainda naõ ha 10 
annos, foram os que resgataram á custa dos seus esforços 
e sacrifícios, os seus Soberanos, e os throno». Todo o 
mundo foi testemunha de como a invasão Franceza, se 
naõ foi feita de acordo, ao menos foi tolerada pelos Sobe* 
ranos, e naõ a força de se conquistarem as naçoens, como 
fizeram os Romanos os Suevos e os Godos. 

Os dous únicos Soberanos do Continente da Europa, 
que naõ quizeram entrar neste acordo, foram El Rey de 
Suécia, e El Rey de Portugal! Ao primeiro por isso se 
lhe fez o attentado horroroso de o dethronarcm, e lhe 
substituírem aquelles, que hoje faliam em Legitimidade, 
um Beinardote!!! o que só será bastante para nasgeraço-
ens seguintes contrabalançar todas as epochas do Barba-
rismo pasmado! O outro, El Rey de Portugal, porque 
naõ quiz fazer a causa commum com Buouaparte, que os 
outros Soberanos faziam ! porque naõ quiz fazer seqües
trar os bens e pessoas dos Inglezes, por isso hoje o Gover
no Inglez lhe dá a paga, que se vê! porem naõ he o 
Governo Inglez, que tem a culpa, mas sim os cevandijas 
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dos nossos Ministros! A estes povos ensina-lhes a sua 
intima consciência, que foram as Naçoens cada uma de 
per si, e em massa, que livraram os Reys do jugo Fran
cez, e das cadêas vergonhosas, que arrastavam! Hes
panha e Poitugal fizeram prova disto, e foram as Naço
ens, que deram o impulso ás energias, e aos esforços ex
traordinários para sacudirem o jugo, e por isso foram os 
primeiros, que exigiram aquella recompensa, que o que 
practica acçoens grandes extraordinárias tem direito a 
exigir. 

Qual hea epocha nahistoria moderna, e mesmo antiga, 
em que se vejam as naçoens sem Chefes, lutarem contra 
uma irrupção, e um assolamento,como aquelle, em que 
temos vivido! Que prodígios extraordinários de valor 
naõ fez a Hespanha e Portugal, para recobrar os direitos 
dos seus Soberanos e os seus próprios: e depois de obterem 
um glorioso resultado, tendo até dado o impulso, e ex
emplo às outras Naçoens, que se achavam submergidas 
na mais vergonhosa apathia; que muito he que estes pó
voa peçam, e com toda a justiça, alguma recompensa, 
istohe, o restabelecimento* das suas instituiçoens, e a 
reforma dos abusos, com que possam evitar se renovem os 
sacrifícios porque passaram, e que os seus Soberanos se 
achem outra vez na situação de se deitarem nos braços 
dos seus assassinos. 

He um absurdo dizer que estas mudanças e reformas 
saõ pedidas pelaTropaf, e naõ pela Naçaõ. Que he hoje 

* As Instituiçoens das Monarchias, que se estabeleceram ha 
6 e mais séculos, devem por foiça hoje sêr modificadas, em 
muitos' pontos relativos aos custumes e aos hábitos dos povos. 

f Nes bons dias da Republica Romana, quando o povo pedia 
o tribunado, e a execução da ley Agraria: e que aos debates e 
as opposiçoens dos patrícios, e do Senado se seguia a guerra 
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a Tropa em Hespanhae Portugal? senaõ Paizanos e Mi
licianos, que sahiram de suas Casas a incorporar-se em 
Tropa de Linha, entaõ,quasi extincta, e que fizeram to
da a Campanha, tendo como por milagre sobrevivido a 
milhares dos seus compatriotas, que succumbiram! Por 
quanto em Portugal, depois do que foi para a França de 
Tropas regulares, todos sabem o que ficou. Pelo que o 
exercito hoje he uma grande parte da Naçaõ, que sof-
freo, vio soffrer e succumbir os seus compatriotas, ami
gos, e parentes; e que por isso tem o direito em pedir, e 

com os povos vizinhos, tudo s'alistava, e marchava contra o 
inimigo commum : porem assim que voltavam virtoriosos repe
tiam as pertençoens ao tribunado, e t c , e o conseguiam ; e até 
por fim obtiveram o Consulado. He bem ridículo que se amea
cem as Naçoens, que requerem instituiçoens liberaes por inter
venção da força armada ! Qual he o meio de que se servem es
tes Potentados para suffocar a opinião publica, e hoje domi
nante ? se naõ a mesma força ? e entaõ por que rasgo de conse
qüência murmuram dt que os povos se sirvam da Tropa para con
seguirem mais facilmente o que alias, e desarmados, naõ obte
riam ? Qual faz mais honra a espécie humana, cidadãos, que 
vindo de servir a Pátria, e expulsar os Gaulos, protegem os vo
tos dos seus compatriotas, e os seus próprios no estabelecimento 
de uma Constituição, que garante a coroa ao Monarcha, e o 
livra das repetidas conjuraçoens da Aristocracia ? ou Soberanos, 
que para serem mais déspotas authorizam injustiças e attentados 
á Tropa! fazendo-lhes assim ver o que ella pode, e o que elles 
delia dependem ? Se as Guardas Pretorias d'outro tempo e os 
Janissaros d'hoje serviam, e servem para soster o despotismo, e 
as injustiças ; também serviam, e servem para depor os dés
potas á sua vontade ! Pedro III., e Paulo I. da Rússia foram 
prova, e exemplo disto. Por tanto lembrem-se os de Troppau 
e de Laybach, que ao momento, que estaõ sanccionando contra 
a independência das Naçoens, saneei o liam a sua fraqueza ! 
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obter a reforma dos abusos, que levaram a Naçaõ ao pre
cipício. 

A intima consciência he mais expressiva, e tem mais 
força no coração dos homens que quantos discursos, e 
oraçoens ha. He da natureza humana, que quando o 
homem practica acçoens grandes e raras, se naõ queira 
confundir com a roda mercenária, e automata. Os sol
dados mercenários naõ passam de fazer o que se lhes 
manda, e por isso se lhes paga a risca: aquelles porém 
que naõ só fazem mais do que se lhes ordena, mas até 
obram em contrario de ordens chamadas políticas, e de 
consideração, e que executadas trariaõ a ruína e perda 
do Estado; estes homens,e soldados, têem direito amais 
alguma cousa que paga de mercenário! 

Assim mesmo o que apressou a que os povos se pagas
sem pelas suas próprias maõs, foram os Ministros igno
rantes e egoístas; aquelles que mais humiliaçoens têem 
feito, e mais contribuíram a lançar os ferros aos seus 
concidadãos, e a sua Pátria; tendo naõ só deixado de 
lembrarão Soberano isto, mas até oceultando-lhe a situ
ação critica e perigosa do Estado. E ainda em cima 
saõ elles hoje os que protestam dos acontecimentos suc-
cedidos na sua Pátria! isto naõ porque supponham sêr 
desfalque da authoridade Regia, mas sim da sua própria*! 

* Hoje muitos Nobres se julgam Coriolanos, porque saõ alti
vos e furibundos : elles se consideram banidos da cidade, logo 
que se lhes prohibe de a possuir toda inteira ; e desde que um 
povo ousa fallar dos seus direitos imprescripliveis, ou adquiridos, 
elles o ameaçam com a Saneia Aliiança, com o risco de fazer 
passar os Reys por inimigos confederados para sempre contra os 
povos. Felizmente nem todos têem a simplicidade de crer em 
similhantes ameaças : no em tanto os espíritos ardentes s'inqui-
etaõ e s'irritam. Concebo muito bem que os Aristocratas, naõ 
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O Soberano foi sacrificado, e a Naçaõ levada ao ultimo 
ponto de degradação, pelo escandaloso abuso da authori
dade dos empregados públicos. Eis aqui, torno a dizer, 
a razaõ dos seus protestos, e das guerras declaradas á 
Naçaõ : uns porque saltando nas bodas de Vienna, e que 
já por isso conseguiram atropellar as leys, e decisoens 
dos seus magistrados, por recommendaçoens à cerca de 
inimigos do Estado, julgam a Naçaõ já morta e assassi
nada, uma vez que o mesmo protector se ponha a campo! 
outros, que têem feito figura de Porchinella em annuir a 
tudo de humilhante aos seus concidadãos ; e todos, mais 
servidores das Potências Estrangeiras, queda sua Pátria, 
e do seu Soberano, se julgam ja fazendo açoitada. 

A prova de que estes protestos saõ mais para conser
var os seus lugares, e a sua usurpaçaõ, se vê bem olhan
do para as differentes e repetidas occasioens, em que se 
insultou a Naçaõ e o Soberano em jornaes públicos, e a 
nada disto os brutos se moviam; em que os Governos, 
juncto dos quaes elles se achavam acreditados, com met-
tiam insultos vergonhosos ao seu Soberano, e á sua Pá
tria* ! e nada disto valia a pena de protestar. Hoje po-

podendo accommodar-se ao regimen constitucional, que arruina 
as suas pertençoens, s'esforcem em nos fazer crer, que elle he 
incompatível com a realeza. (Considerations sur les projets de 
raristocratie, par J. Esneaux, Paris, 1820.) 

* Mandou o Soberano de Portugal as 3 ordens militares ao seu 
Ministro em Loudres, o Conde de Fuuchal, para este as apresen
tar ao Principe Regente d'Inglaterra: já se sabe que se entendia 
uma polidez da parte do dicto Principe mandar a ordem da Jar-
ratiere ao Soberano, que lhe tinha mandado as 3 ordens do seu 
Reyno : porem tiveram os Ministros a habilidade e o bojo de 
vêr estar dando a tal Jarretiére a todo o mundo, e de se recusar 
ao seu Sobereno, sem disto se mostrarem resentidos nem pro-
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rèm protesta-se! ou por outra espernea-se antes de estar 
no patibulo, 

testarem antes tendo alguns o descaramento de escrever a Sua 
Majestade, pedindo commendas para certos Officiaes Inglezes, 
em ar de que o P. R. lhe tinha pedido isto. O certo he que 
sábio ora destes de Inglaterra, e da sua memorável Missaõ, jul
gando-se ornais airoso possivel! Um certo Embaixador estan
do fazendo um gasto horroroso ao Estado para fazer ver a consi
deração, que o seu Soberano dá á Corte de França, tendo ahi 
um Ministro, o único hoje com character d'Embaixador, tem 
tido a coragem de consentir que a sua Corte, e o seu Soberano, 
tenham juncto a si um Cônsul por Encarregado de Negócios, a 
quem El Rey seu Amo mandava dar outro tempo em Lisboa ves
tido e calçado. E naõ protesta disto, nem julga se offende a 
Dignidade do Soberano e da Naçaõ, nem a sua própria, assim 
como nunca protestou das medidas, que Buonaparte tomou em 
Paris contra a sua Pátria e o seu Soberano ; mas sim protesta de 
que a Naçaõ acordou, e naõ quer mais destes procuradores ! O 
mesmo diremos dos Britos, dos Lobos, dos Saldanhas, &c. &c. 
e eis aqui, que taes saõ os homens, que hoje protestam da Re
generação Nacional! 

(Continuar-se-ha.) 

PORTUGAL. 

Sessaõ preparatória das Cortes. 

(Exaracto do Diário do Governo.) 

Lisboa 25 de Janeiro. Hontem se reuniram na Salla 
das Cortes os Senhores Deputados, para nesta juncta 
preparatória se tractarem os objectos preliminares à in-
stallaçaõ, a qual se decidio teria lugar no próximo dia 
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26, visto ficar concluído tudo o que se fazia previamente 
necessário. O primeiro assumpto hontem tractado, foi a 
eleição de Presidente Provisório, que recaio no Excellen
tissimo e Reverendissimo Arcebispo da Bahia, e passou-
se a nomear, depois de eleito o Presidente e o Secretario 
interinos, a Commissaõ para a verificação dos poderes. 
Concluído isto, nomeou-se a Commissaõ para redigir a 
formula do JurJtmento, a qual foi por fim approvada, 
devendo dar-se este juramento sobre o Evangelho â Missa 
solemne, que se ha de celebrar na Basílica de Sancta 
Maria, com toda a pompa digna deste solemnissimo acto, 
e que deverá principiar pelas nove horas da manhaã. 
Finda que seja esta cerimonia religiosa, passará o Gover
no com os deputados á Sala das sessoens a installar as 
Cortes ; e terminada a installaçaõ se retirará o Governo, 
ficando com tudo exercendo as suas funcçoens, até que 
as Cortes nomeem novo Governo; porque naõ deve ha
ver interregno. 

Primeira sessaõ das Cortes. 

Lisboa 26 de Janeiro. Hoje, pois, pela volta das dez 
horas da manhaã, estando reunidos os Senhores Deputa
dos das Cortes na majestosa Bazilica de Sancta Maria, 
em cujo largo se achava postado o Corpo da Policia, fa
zendo as devidas continências, principiou a solemne 
Missa de Pontificial, acompanhada da mais selecta musi
ca vocal e instrumental, decujo principio deo signal uma 
grande girandola de foguetes, e logo o Castello de S. 
George e as mais fortalezas, e as embarcaçoens de guerra, 
que todas se achavam embandeiradas, deram uma salva 
geral, o que repetiram, quando acabado o Evangelho 
passaram os Senhores Deputados a prestar o juramento, 
o qual era concebido nos seguintes termos. (Veja-se 
p. 89.) 
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Depois de dado o juramento, subio ao púlpito o 
M. R. P» Vicente de Sancta Rita Lisboa, fez um elo
qüente discurso, adequado ao sublime objecto da festivi
dade concluída a qual se encaminharam o Governo e 
Senhores Deputados á Sala das Sessoens, entre vivo ap-
plauso do immenso povo, que concorreo a presencear 
este augusto acto. 

Achava-se postado próximo á entrada do Pateo do Pa
lácio um batalhão, e tomadas todas as providencias, quan
do pelas duas horas começaram a entrar os Senhores De
putados, achando-se a esse tempo ja cheias as tribunas 
de expectadores. Tomou o Governo assento à direita 
da cadeira do Presidente, e á esquerda, e nos lugares 
restantes, da direita a Juncta Preparatória de Cortes ad-
dicta ao mesmo Governo. Achava-se interinamente oc-
oupando o lugar de Presidente, escolhido no dia 24, o 
Excellentissimo e Reverendissimo Senhor Arcebispo da 
Bahia, e o de Secretario o Senhor Deputado Filguerias. 
Sentados todos e feito silencio, passou o Illustrissimo e 
Excellentissimo Senhor Conde de Sampaio a recitar com 
voz clara e enérgica o bem traçado discurso da abertura, 
que passamos a transcrever. {Veja-se p. 89.) 

Concluído o discurso, com geral applauso, declarou 
Sua Excellencia que estavam installadas as Cortes. Le
vantou a voz o Excellentissimo Presidente destas, agra
decendo ao Governo em nome do Povo as suas fadigas, 
eo desempenho de sua administração em tam árdua crise. 
Saíram entaõ os Membros do Governo do lugar deste, e 
passaram a buscar assento entre oe Deputados, os que 
o eram. 

Seguio-se a eleição de Presidente, tendo-se anterior
mente ventilado o modo desta eleição, o qual se assentou 
seria por cédulas, e pela máxima da pluralidade de votos 
(que eram 74 ao todo). Tractou-se da questão, se seria 
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perpetuo ou mensal, e decidio-6e que fosse mensal. Aca
bado isto passou a commissaõ de revisão de poderes a 
examinar os Diplomas dos Senhores Deputados, que 
tinham vindo depois do dia 24, os quaes foram approva
dos. Perguntou o Excellentissimo Presidente, se se da
vam por legalizados os Deputados, e respondido afflrma-
tivamente, passou-se â eleição de Presidente, em virtude 
da qual ficou (por 64 votos) exercendo este cargo o mesmo 
Excellentissimo Arcebispo, o qual em uma breve mas 
elegante falia agradeceo cheio de modéstia ao Congresso 
a sua eleição. Passou-se à eleição do Vice-Presidente, e 
mostrou o escrutínio com 32 votos o Senhor Deputado 
Manuel Fernandes Thomaz: mas naõ se considerando 
ser este numero a maioria absoluta, tornou-se a correr o 
escrutínio entre elle e o Senhor Francisco Simoens Mar-
giochi, que tivera 20 votos, esalo o Senhor Manuel Fer
nandes Thomaz Vice-Presidente por 49 votos. 

Seguio-se a discussão sobre o numero dos Secretários, 
havendo votos por dous e por quatro ; assentou-se neste 
ultimo numero, e passando-se ao escrutínio saíram eleitos 
os Senhores Deputados Joaõ Baptista Filguerias com 53 
votos, Jozé Joaquim Rodrigues de Bastos, com 47; Jozé 
Ferreira Borges, com 36; Luiz Antonio Rebello, com 
36. 

Um objecto de seria ponderação se offereceo depois 
disto á discussão, o qual éra se logo se deveria nomear o 
Governo Executivo; mas como a sessaõ estava mui adi
antada, se resolveo ficasse este assumpto para o seguinte 
dia 27, e se assentou que esta principiaria às dez horas. 
Como porém naõ convinha cessasse de haver Governo, 
em quanto naõ estava eleito o novo, propoz-see decidio-
se, que as Cortes decretassem ficasse interinamente ex
ercendo suas funcçoens o Governo que acabara. Sendo 
este o ultimo assumpto tractado nesta sessaõ, descobrir»-
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do«se o retrato de Sua Majestade, e ressoaram entaõ por 
toda a illustre Assembiea contínuos vivas a El Rey, e â 
Familia Real, á Religião, ás Cortes, e a todos os mais 
objectos charos aos Portuguezes, ressumbrando a ale
gria em todos os semblantes. Feito isto lavrou-se o de
creto da interina conservação do Governo que terminara 
até se eleger a nova Regência, e acabou a sessaõ as 7 ho
ras da tarde. 

A cidade se illuminou brilhantemente pelo plausível 
motivo da solemnidade nacional deste dia. 

Cortes.—Segunda Sessaõ, 27 de Janeiro. 

Principou a sessaõ pelas 10 horas e meia, lendo o 
Sefir. Deputado e Secretario Filgueirasa acta da Sessaõ 
precedente. Propoz entaõ o Senhor deputado Soares 
Franco um projecto de Decreto, que depois leo, em que 
se justifiquem os procedimentos da Naçaõ nos dias 24 
de Agosto e 15 de Septembro, concebido em termos que 
declarem, que foram necessários aquelles procedimen
tos, que as Cortes saõ conseqüência delles, que se nomêe 
uma Commissaõ para este exame, e que sejam declara
dos beneméritos da pátria os que tinham emprehendido 
tam denoda resolução. Discutio-se este assumpto, mas 
ficou reservada para occasiaõ mais opportuna, visto in
star o assumpto relativo ao Governo Executivo. 

Seguio-se a isto a leitura de um projecto de Proclama
çaõ ou manifesto das Cortes â Naçaõ, traçado pelo Se
nhor Deputado Castello-Branco, e sendo approvada a pro
posição, nomeou-se uma commissaõ composta dos Se
nhores Deputados Moura, Annes, e Carneiro para sua 
revisão. 

Tendo-se neste meio tempo propôs to oprojecto de regu-
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lamento interior das Cortes lêraõ-se alguns paragraphos, 
e nomeou-se uma Commissaõ de cinco deputados para seu 
exame.—Passou-se depois a nomear a Commissaõ de in
specçaõ de Policia e arranjo da casa das Cortes, a qual 
se comporá do Excellentissimo Presidente, do primeiro 
Secretario o Senhor Deputado Filgueiras, e dos Senho
res Povoas Sepulveda, e Jozé Maria de Souza. 

Tendo voltado o projecto de proclamaçaõ com as 
emendas que a commissaõ julgou adequadas, leram-se 
aquelles períodos em que havia emendas, e foi cada 
uma destas approvada, resolvendo-se que se entregasse o 
projecto com as correcçoens ao seu author para que, 
sendo as alteraçoens do seu agrado, voltasse em nova 
copia, para se imprimir, e repartir pelos Senhores De
putados a fim de cada um pela sua copia impressa poder 
melhor fazer alguma correcçaõ que lhe pareça conveni
ente, como propozera com sólidas razoens o Senhor De
putado Fernandez Thomaz. 

Sendo preciso passar á ordem do dia, leo-se a Lista 
dos Senhores Deputados presentes, faltando 3 por molés
tia, entre elles o Excellentissimo e Reverendissimo Se
nhor Bispo de Lamego, o que tinham participado ao Ex
cellentissimo Presidente. Principou-se a tractar entaõ o 
assumpto da eleição de Governo Executivo. Tocou-se 
o ponto se seria nomeado um Regente, ou Regência; de
cidio-se que Regência; tractou-se do numero dos mem
bros do Governo, e assentou-se que seriam cinco, sendo 
um delles Presidente. Propoz o Senhor.Deputado Bor
ges Carneiro, se convinha, como a elle lhe parecia, esco
lher para Membros do Governo Executivo alguns De
putados de Cortes. Houve vários debates e razoens pro 
e contra, sendo a maioria pela negativa. 

Lembrou o Senhor Borges Carneiro varias razoens a fa
vor da sua proposição, e entre ellas o acharem-se alguns 
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dos Deputados com maior conhecimento dos negócios 
do que outros sujeitos de fora, que entrassem de novo 
no Governo. Entaõ se ventilou se haveria necessidade 
deste passo; e mostrando que naõ havia perigo algum 
imminente o Senhor Deputado Castello-Branço, ac-
crescentou que ainda nesse caso era o costume de
clarar primeiro o Congresso Nacional, que a Pátria esta
va em perigo, e que como nos naõ achávamos nessas cir
cumstancias, estava claro naõ podia ter lugar a proposi
ção. Foi apoiado pelo Senhor Rebello, e por alguns 
outros o parecer do Senhor Castello-Branco, e decidio-se 
que os Membros do Governo fossem elegidos de fora da 
assemblea, naõ entrando nesta, nem nas outras nomea-
çoeiis, os Deputados de Cortes, 6em que estas declaras* 
sem a Pátria em perigo, e a necessidade de se privar 
de alguns de seu Vogaes; que entaõ poderiam sahir 
d'entre elles os que se elegessem para o governo. 

Passou-se a tractar de Secretários do Governo, e decidio-
se fossem cinco, a saber, para os Negócios do Interior, 
Fazenda, Guerra, Marinha, e Estrangeiros, e que cada 
um tivesse voto nos assumptos da sua Repartição. 

Tendo chegado neste dia um novo Deputado, e pro-
pondo-se se deveria ter voto, naõ obstante naõ estar 
ainda examinado o seu Diploma, e naõ ter dado o 
juramento, declarou-se que naõ, e passou a competente 
Commissaõ a examinar o seu Diploma, achado o qual 
em boa e devida forma, prestou o novo Deputado o 
juramento, ajoelhando á direita do presidente, depois 
de haver proferido as palavras da formula, que lia um 
dos secretários, e voltou ao seu assento. 

Cemeçou entaõ o escrutínio da eleição dos membros 
do Governo (estando presentes 74 Deputados) seguin
do-se o methodo proposto pelo Senhor Travasos de 

Vot. XXVI. Ne- 153. T 
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nomear cada nra dos cinco Membros por pluralidade 
absoluta de votos, e tractar depois de eleger d'entre 
os cinco, que sahissem, o Presidente do Governo. No pri
meiro escrutínio sahiram os Illustrissimos e Excellentis-
mos Senhores Marquez de Castello Melhor com 31 votos, 
Conde de Sampaio com 40, Conde de Penafiel com 35, Fr. 
Francisco de S.Luiz com 61, Joaõ da Cunha Souto Maior 
com 33—Como só os Excellentissimos Senhores Conde 
de Sampaio,e Fr. Francisco de S. Luiz tivessem a maioria 
absoluta dos votos (sendo que cada cédula continha os 
nomes do numero dos candidatos), passou-se ao escrutí
nio de terceiro Membro, e sahio o Senhor José da Silva 
Carvalho com 43 votos. Seguio-se o mesmo para o quarto 
membro, e naõ havendo ainda maioria absoluta neste 
escrutinio, passou-se a outro, que deo com 41 votos o 
Excellentistimo Senhor Marques de Castello Melhor. No 
escrutínio para o quinto Membro houve empate entre os 
Senhores Joaõ da Cunha Souto Maior, e Manoel Antonio 
da Fonesca, o que se resolveo decidisse a sorte e deita
das na urna as cédulas dos dous nomes, tirou a sorte o 
Excellentissimo Senhor Presidente, e sahio o nome do 
Senhor Souto Maior. 

Sendo um pouco tarde para principiar a eleição do 
Presidente do Governo Executivo, e secretários, ficou 
este assumpto para a sessaõ do dia 29, que se declarou 
principiara ás IO horas. 

Terceira Sessaõ, 29 de Janeira. 

Principiou a sessaõ pelas dez horas e meia lendo-se a 
acta da segunda sessaõ. Concluído isto, disse o Excel
lentissimo Presidente que era necesario reunir todos os 
Deputados por haver provincias, que tinham poucos De-
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putados no Congresso; e decidio-se que para preencher 
o numero total dos Deputados fossem chamados dos sub
stitutos aquelles que precisos fossem, naõ só para esse 
fira; mas para se substituírem os Deputados eleitos por 
mais de uma provincia. Quanto aos mostivos de mo
léstia e outras escusas de alguns Deputados, propoz o 
Senhor Deputado Fernandes Thomas, e se decidio, que, 
quanto ás escusas nenhumas se deviam admittir, antes se 
devia exigir dos Senhores Deputados toda a promptidaõ 
em se apresentarem no congresso, marcando-se-lhes um 
prazo certo para esse fim, pois que, tendo recahíndo nelles 
a escolha da Naçaõ, deviam ser solícitos em desempe
nhar tam alto ministério, e as esperanças da mesma Na
çaõ.—Tractando-se do modo de chamar os substitutos 
para supprirera os Deputados, foi ó Senhor Carneiro de 
parecer que se seguisse o methodo estabelecido na Con
stituição Hespanhola. Foram varias as opinioens, e por 
fim se resolveo, pela do Senhor Rebello, que essa nomea
ção se fizesse conforme a ordem da sua eleição provin
cial. 

Neste meio tempo foi a competente commissaõ veri
ficar o diploma do Senhor Deputado Brainer, que se ti
nha, apresentado neste dia no Congresso. 

Passando-se à ordem do dia, se leo a lista dos Senho
res Deputados presentes, e se achou serem 74. Entrou-se 
em escrutínio para a eleição dos Secretários do Governo, 
principiando pelo do da Repartição dos Negócios do 
reyno. Mostrou o primeiro escrutínio os nomes dos Se
nhores Fernando Luiz de Sousa Barradas com 36 votos, 
e Manoel Antonio da Fonseca com 27- Naõ sendo ab
soluta a pluralidade dos votos a favor de nenhum dos 
dous candidatos, passou-se a segundo escrutínio, no qual 
sahio eleito o Senhor Barradas com 45 votos. 

Estando neste momento verificado o diploma do Se-
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nhor Brainer, passou a dar o juramento na forma pre-
scripta, e a tomar assento entre os Deputados, comple
tando o numero de 7 j presentes. 

Continuou o escrutínio, para secretario dos negócios da 
Fazenda, e sahiram dos Senhores Francisco Duarte Co
elho com 35 votos, e Joaquim Pedro Gomes de Olivei
ra com 21 votos, fazendo-se portanto necessário segundo 
escrutínio, o qual recahio a favor do Senhor Francisco 
Duarte Coelho. 

Seguio-se o escrutínio para secretario dos negócios da 
guerra, do qual resultou eleito com 37 votos o Senhor 
Marechal Antônio Teixeira Rebello, julgando-se maioria 
absoluta o numero 37 dos votos, em conseqüência de ha
ver mais dous em branco. 

Para Secretario dos negócios estrangeiros dèo o escru
tínio com 44 votos o Senhor Anselmo José Braamcamp. 

Para dos negócios da marinha sahio eleito o Senhor 
Francisco Maximiano de Sousa, chefe de divisão, com 
42 votos. 

Propôs o Senhor pimentel se declarasse a forma do ju
ramento da Regência, e o lugar em que o havia dar, que 
se decidio seria alli perante o congresso. O Senhor Al
ves do Rio, tractou das attribuiçoens da Regência, e pro
poz que principie a governar conforme as leys actuaes. 
Propoz um dos Senhores Deputados, que se desse à Re
gência um regulamento, e que seja responsável pela sua 
execução; o que se discutio, assentando-se que por ora 
ficasse governando segundo as leys existentes, jurando 
mantêllas, e obediência ás Cortes. Leo entaõ o Senhor 
Borges Carneiro uma formula de juramento igual ao da 
Constituição Hespanhola, o que se naõ approvou. No
meou-se uma commissaõ para formalizar o juramento, 
composta dos Senhores Castello Branco, Maldonado, e 
Pereira do Carmo, os quaes passaram a compor a for-
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mula do dicto juramento, que em breve apresentaram ; 
retocou-se em algumas expressoens, e foi approvada. 

Fizeram-se algumas proposiçoens, que ficaram sem re
solução, como foram ordenados dos governadores, e 
redacçaõ do Diário de Cortes, liberdade da imprensa, 
etc. 

Entaõ propoz o Senhor Borges Carneiro, e apoiou a 
assemblea com geral applauso, se mandasse agradecer 
em nome do congresso no Diário das Cortes, ou no do 
Governo, a attençaõ, e p ruden ia com que se tem portado 
Constantemente o publico assistente ás sessoens daquella 
Augusta assemblea, sem approvar, nem desapprovar com 
suas vozes, e muito menos perturbar os assumptos nella 
tractados. 

Lembrando o Senhor Fernandez Thomaz a grande ur
gência de tractar dos principaes objectos para que fora 
reunido o congresso, disse, que podia oceorrer a próxi
ma chegada d' El Rey, ou do Principe Real, e que era 
necessário estivessem formadas e adoptadas ao menos as 
bases da Constituição, para se lhe apresentarem, sendo 
além disso necessário, viesse, ou naõ S. M. dar-lhe logo 
parte da reunião das Cortes, e dos seus primeiros traba
lhos: no que foi apoiado, fazendo alguns Deputados va
rias reílexoens a este respeito.—O Senhor Borges Car
neiro, foi de parecer, que no caso de chegarem algumas 
das dietas Reaes pessoas neste intervallo, se lhe apresen
tassem os artigos da Constituição Hespanhola que ali 
citou, e que se acerescentasse á palavra Rey, em todos 
os actos e Diplomas a palavra Constitucional, etc. 

Tractou-se de determinar o dia do juramento da Re
gência, que se dicidio fosse na sessaõ seguinte ao meio-
dia ; e oceorrendo a questão sobre o discurso do Presiden
te do Governo em resposta ao do Presidente das Cortes, 
disse o Senhor Fernandes Thomaz, que ainda se naõ sa-
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bia quem era o Presidente do Governo. Declarou-se por 
tanto geralmente que a intenção da maior parte dos Depu
tados quando deram o seu voto a favor do Excellentissimo 
Marquez de Castello Melhor fora para ser Presidente do 
Governo o que todos approvaram. 

Passou-se finalmente á eleição dos cinco Deputados da 
Commissaõ, que deve formar as bazes da Constituição, e 
sahiram eleitos por maioria exclusiva de votos os Senho
res Fernandes Thomaz com 58, Pereira de Moura com 
47, Borges Carneiro com 33, Pereira do Carmo com 21, 
e Castello Branco com 30. Fazendo-se a observação de 
que dous destes membros naõ poderiam desempenhar as 
funcçoens desta commissaõ por estarem já eleitos Mem
bros de outra, resolveo-se, que sendo a commissaõ das 
bases da coustituiçaõ a de maior urgência poderiam 
tractar deste assumpto com maior assiduidade, e em 
breve concluir o objecto desta Commissaõ. Concluio-
se a Sessaõ ás 4 horas. 

Quarta Sessaõ, 30 de Janeiro. 

Começou a sessaõ ás 10 horas e um quarto pela leitu
ra da acta da sessaõ precedente. Disse o Excellentissi
mo Senhor Presidente que tinha recebido uma carta do 
Excellentissimo Marquez de Castello Melhor, na qual ex
punha as causas que tinha para naõ poder assistir ao ju
ramento que a Regência devia prestar. Leo-se a carta, 
ese resolveo, que se tractasse outro dia deste objecto. 
Propoz o Excellentissimo Senhor Presidente se tractasse 
dos Ordenados dos Governadores e Secretários do despa
cho ; e se decidio que isto naõ era objecto da assemblea, 
mas sim da Commissaõ que deve tractar de assumptos 
relativos â legislação. Propoz o Senhor Soares, por oc
casiaõ disto, se nomeassem as Commissoens, nomeando-
se primeiro uraa que fosse encarregada de nomear os 
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membros para as diversas Commissoens necessárias, de 
vendo ser três dellas especiaes, e quatro permanentes. 
Tendo observado outro Deputado que a proposição enun
ciada se devia dar por escripto, e tractar-se em occasiaõ 
mais opportuna, se pasou a fallar da Commissaõ de Re
dacçaõ do Diário das Cortes, uma das que cumpria no
mear quanto antes; mas nada se decidio por entaõ a este 
respeito. 

Apresentou o Senhor Presidente uma carta do Excel-
leetÍ88Ímo e Reverendissimo Senhor Bispo de Leiria, que 
foi lida, e se concordou que passasse à Commissaõ dos 
Diplomas, para dar o seu parecer sobre as escusas, que 
Sua Excellencia Rever endissi ma mencionava, para naõ po
der assistir ás Cortes, declarando se as julgava justas. 

Propoz o Senhor Pereira do Carmo, e leo um escripto 
em que lembrava se dessem as ordens convenientes, para 
á eleição dos Deputados do Ultramar, fazendo-se esta 
eleição d entre as pessoas mais conpicuas daquelle paiz, 
que se achem actualmente em Portugal; apresentando 
também um projecto de decreto para este fim, concebido 
em cinco artigos. Decidio-se que se fizesse no dia se
guinte segunda leitura deste projecto para se ver se se 
admittia a discussão, e neste caso se imprimiria para dis
tribuir exemplares pelos Senhores Deputados, e ouvir o 
«eu parecer. 

Tornou-se a tractar da Commissaõ das Commissoens, 
«egundo a proposição do Senhor Soares, para que a esco
lha recahísse em pessoas, que se julgassem mais aptas pa
ra tractarem dos assumptos de cada uma das mesmas 
commissoens, taes como commercio, agricultura, guerra 
marinha, etc.: também naõ se dicidio ainda neste mo
mento, por ter observado o Senhor Secretario Filgueiras, 
que a Regência devia chegar por momentos, e jurar, e 
que o Decreto das Cortes para sua nomeação ainda naõ 



146 Miscellanea. 

se tinha examinado, sendo isto uma cousa muito essen
cial e urgente. Leo a formula do dicto Decreto, e de
pois de larga discussão sobre se devia ser um Decreto 
para a criação de Regência, e outro para a nomeação dos 
membros que a compunham; e se devia usar da palavra 
Regência, ou Conselho de Regência, tendo feito conhe
cer alguns dos Senhores Deputados que esta questão naõ 
era tam frivola como parecia, e que era preciso se exami
nasse com madureza; resolveo-se que se fizesse prestar o 
juramento á Regência sem lhe expedir o Decreto, e que 
na seguinte sessaõ se discutisse maduramente a formula 
delle, mandando-o imprimir para se distribuir pelos Se
nhores Deputados. 

Fallou-se outra vez na Commissaõ preliminar propos
ta pelo Senhor Soares, e se resolveo que se nomeasse. 
Propoz um Deputado que se imprimissem e repartissem 
exemplares do Regulamento interior das Cortes: obser
vou-se a isto que ja estava dicidido, e pertencia á Com
missaõ da Inspecçaõ de Policia das Cortes. A mesma 
Commissaõ disse, por meio do Senhor Povoas, que naõ 
a ella, mas á Secretaria das Cortes he que isto pertencia. 
Procedeo-se a nomeação dos Membros para a Redacçaõ 
do Diário das Cortes, sendo os nomeados os Senhores 
Deputados Maldonado, Annes de Carvalho, e Rebello. 

Tendo chegado a este tempo (meio dia) os Membros 
da Regência (menos o Excellentissimo Marquez de Cas
tello Melhor) e os Secretários do despacho, passou uma 
Deputaçaõ a recebellos, e introduzillos da Sala das Cor
tes, onde tomaram assento á esquerda da cadeira do Pre
sidente, ficando o Excellentissimo Senhor Conde S. Paio 
próximo ao Excellentissimo Senhor Arcebispo. EntaÕ 
dous dos Secretários das Cortes vindoao pedo Excellen
tissimo Senhor Conde o acompanharam até o lado direito 
do Presidente do Congresso, e ajoelhando ali recitou a 
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formulado juramento (lida peio Senhor Secretario Rebel
lo) pondoamaõ direita no Evangelho. Acabado isto foi 
conduzido ao seu lugar pelos mesmos dous Secretários. 
Isto se practicou igualmente com os outros Senhores do 
Governo e Secretários delle, sendo o juramento concebi
do nos termos seguintes: 

c< Eu (aqui o nome, e o cargo) juro em nome de Deus 
e aos Sanctos Evangelhos, desempenhar bem e fielmente 
as obriaaçoens de meu cargo, com subordinação ás Cor
tes geraes extraordinárias da Naçaõ Portugueza, segundo 
as leys estabelecidas, e as reformas que se houverem de 
fazer, mantida a Religião Catholica Romana, o throno 
do Senhor D. Joaõ VI., Rey do Reyno-Unido de Portu
gal, Brazil, e Algarves, conservada a dynastia da Sere
níssima Casa de Bragança." 

Finalizado este acto leo o Excellentissimo Senhor Pre
sidente um eloqüente discurso, lembrando aos Membros 
da Regência e Secretários, as suas sagradas obrigaçoens, 
e expressando a grande confiança, que nelles tem as Cor
tes, exhortando-os finalmente a cooperarem quanto lhe 
fosse possivel para levar ao fim a grande obra da regene
ração e liberdade de uma Naçaõ, por tantos títulos digna 
destes benefícios.—A esta falia respondeo o Excellentis
simo Senhor Conde de S. Paio, manifestando os seus sen
timentos de gratidão, e de todos os Senhores seus Colle-
gas, e protestando de fazerem quanto estivesse da sua 
parte para se mostrarem dignos do grande, e difficultoso 
encargo, de que as Cortes lhes fizeram a honra de os in
cumbir. 

Entaõ nomeou o Excellentissimo Senhor Presidente 
uma deputaçaõ para ir installar o Governo, composta do 
Excellentissimo, e Reverendissimo Senhor Bispo de Cas-
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tello Branco, e mais quatro Deputados. Sahindo o Go
verno, ficou a sessaõ por um intervallo suspensa. 

Entrando depois a continuar-se a sessaõ, tractou-se da 
nomeação dos Membros, que deviam compor a Commis
saõ das Commissoens, acima apontadas. Voltou neste 
meio tempo a Commissaõ do exame dos Diplomas, com o 
seu parecer sobre as escusas dos Excellentissimos Bispos 
de Leiria, e Aveiro, as quaes a Commissaõ achou muito 
vagas e indeterminadas, e que sendo tam necessariaa sua 
presença para cooperar nos árduos trabalhos das Cortes, 
parecia naõ deviam dispensallos da sua concurrencia: 
reflectindo-se porém, que o Excellentissimo Bispo de Lei
ria dizia ser absoluta a sua impossibilidade, havendo 
vários pareceres, se dicidio a final, que se admittisse a 
sua escusa, e se nomeasse um substituto em seu lugar. 

Apresentaram-se os Deputados, que foram installar o 
Governo, e em nome de todos deo parte de se ter conclu
ído este acto o Excellentissimo Senhor Bispo de Castello 
Branco. 

Procedeo-se entaõ ao escrutínio da Commissaõ das 
Commissoens, e saíram eleitos para ella os Senhores 
Deputados Fernandes Thomaz, Brotero, Margiochi, Sa
raiva, e Soares Franco.—Assignou-se o termo de um dia 
para examinar a proclamaçaõ das Cortes, que se distribu
irá impressa pelos Senhores Deputados. 

O Senhor Borges Carneiro fez uma moçaõ relativa ao 
modo do pagamento dos subsídios aos Senhores Deputa
dos, que julgava devia ser adiantado, em conseqüência de 
terem a qualidade de alimentos: fazendo conhecer naõ 
era indecorosa esta proposição, porque era justa. Esta 
moçaõ deo lugar a que se pedisse a leitura de alguns ar
tigos doprojeeto de regulamento interino das Cortes, re
lativos ao Thesoureiro. Em conseqüência disto se pas
sou a nomear Thesoureiro, e havendo duvida entre os 
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Senhores Deputados Braamcamp, e Luiz Monteiro, de
cidio a sorte por este ultimo; e com isto se acabon a ses
saõ ás três horas da tarde. 

Quinta Sessaõ, 31 de Janeiro. 

Lida a acta do dia anterior, e approvada, expressou o 
Excellentissimo Presidente que tinha recebido uma carta 
da Regência, na qual esta pedia ás Cortes se dignassem 
decidir o titulo, que a mesma Regência devia tomar, nos 
diplomas que expedisse, e que para com ella deviam de 
usar os tribunaes. Por occasiaõ disto se entrou a discutir 
a respeito desta formula, assim como sobre a do decreto, 
por que se devia dar parte à Regência da sua criação e 
nomeação. 

Ainda esta discussão se naõ tinha concluído, quando 
se apresentou a Commissaõ de diplomas a fazer constar 
ao Congresso que tinha examinado e legalizado os do 
Senhor Bispo de Beja, nomeado pela provincia da Beira, 
e do Senhor Vicente Antonio da Silva Corrêa, nomeado 
pela do Alem-Tejo, depois de os ter combinado com as 
actas das respectivBs provincias. Passaram a dar o ju
ramento estes dous Deputados, neste dia chegados ao 
Congresso, e foram tomar assento nelle. 

Proseguio-se a discussão sobre a formula do decreto 
da criação da Regência; e tendo alguns Deputados ma
nifestado que na sessaõ antecedente se tinha decidido 
que fossem dous decretos, um para a criação, e outro 
para a nomeação, se votou e approvou, que fossem com 
effeito dous. Vogou a questão sobre se devia denomi
nar-se Regência, ou Conselho de Regência, e se appro
vou o titulo de Regência.—Resolveo-se, que em vez de 
dizer—as Cortes tem decretado—se dissesse—decretam. 
Quanto á Carta da Regência, se decidio que os tribunaes 
seguissem a forma antiga, e que a Regência expedisse as 
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Portarias só com esta formula :— A Regência, em nome 
de Sua Majestade—, e naõ—na ausência d' El Rey, por
que se observou, que, decretando a Regência do Reyno, 
na auzencia d' El Rey, parecia que quando S. M. se 
apresentasse já deviam cessar as suas funcçoens e go
verno ; o que talvez naõ poderia ajustar-se com as cir
cumstancias. Lavrou-se portanto o Decreto da crea
çaõ com as modificacoens propostas, e depois o da no
meação. 

Acabada esta discussão, disse o Senhor Secretario Fil-
gueiras, que a ordem do dia era tractar da proclamaçaõ 
ou manifesto das Cortes, que o Senhor Castello Branco 
havia proposto, o qual pedio licença para se retirar, em 
quanto se tractavava deste negocio; unanimemente de de
cidio que naõ era preciso, e entaõ se repartiram os exem
plares impressos da ptoclamaçaõ. O Senhor Fernandes 
Thomas disse, que, já que se tinha nomeado uma com
missaõ paia examinar esta proclamaçaõ, elle julgava 
muito conveniente que cada um dos Senhores Deputados 
fizesse no seu exemplar as correcç,oens que melhor lhe 
parecessem, e que a mesma commissaõ recolhendo todos 
os exemplares, e combinando a» correçoens, adoptasse, 
aquellas que lhe parecesseem mais convenientes, apre
sentando depois as proclamaçoens com essas altera<;oens: 
o que assim approvou a assemblea. 

Tractou-se do projecto de Decreto, que apresentara 
no dia precedente o Senhor Pereira do Carmo, c se ad-
mittia á discussão, decidindo se imprimissem exempla
res, para se repartirem pelos Senhores Deputados, c que 
quando for por elles examinando se procederá á discus
são. 

Indicou-se se .se trataria da representação do Senhor 
Soares relativa a que se legalizassem os acontecimentos 
de 24 de Agosto e 15 de Septembro; mas tendo alguns 
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vogaes observado que havia cousas mais urgentes de que 
tractar, ficou addiado. 

Propoz o Senbor Alves do Rio, que se concedesse uma 
amnistiaaos officiaes Portuguezes, que acompanharam o 
Exercito Francez, de modo que podessem os que estaõ 
sentenciados voltar para o Reyno. Propoz também se 
tirassem os guardas-couteiros; e deo por escripto estas 
proposiçoens. 

O Senhor Fernandes Thomas entregou por escripto 
muitas e interessantes proposiçoens, cujas principaes 
ideas saõ as seguintes: 

Que se dividam os negócios de discussão das Cortes em 
quatro ramos, Interior, Fazenda ou Thesouro Publico, 
Marinha e Negócios Estrangeiros; e que cada ramo seja 
destinado a um dos secretários para expedir as ordens 
necessárias, classificando-as por suas respectivas secre
tarias, seguindo a mesma regularidade que na Regência: 
para o que deverá haver um official para cada ramo, mas 
que trabalhará em todos; que estas providencias sejam 
interinas, em quanto por um regulamento se naõ tomam 
outras: que se nomèe uma Commissaõ permanente, en
carregada de vigiar sobre a seguridade da Naçaõ; que a 
ella se dem partes telegraphicas dos Navios que vierem; 
que apenas entrar qualquer vaso de guerra se dê parte á 
Commissaõ, e com particularidade se vierem do Rio-de 
Janeiro, ou de qualquer parte do Brazil trazendo noti
cias. 

Que se encarregue â Policia a melhor vigilância, tanto 
na capital como nas Provincias ; que a Policia dê parte 
á commissaõ de qualquer acaso importante; que os Ge
neraes das Provincias façam o mesmo, e os dos Portos de 
mar o façam por próprios a cavallo, participando qual
quer occurrencia, que possa dar inquietaçoens á cerca da 
segurança publica, ou se apparecessem alguns Navios, que 
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por seu numero dessem a conhecer que naõ eram mer
cantes. 

Que o Ministro da Guerra informe do estado das forti
ficaçoens da direita e esquerda do Tejo, as força , e offi
ciaes que as com mandam, seus provimentos e muniçoens: 
o estado da Guarniçaõ da Capital; o estado de defeza 
das praças do Reyno; forças que as guarnecem e defen
dem, e officiaes que as commandam. 

Que o Ministro da Marinha apresente uma conta, in
dicando o numero de vasos, de officialidade, tripulação 
soldados, apparelhos do uso, despeza deste uso, conta do 
Arsenal, empregados, soldos, e jornaes, madeiras, etc, 
e tudo o mais que lhe pertence, e as despezas do anno 
passado. Que o Almirantado faça o mesmo, e o mesmo 
a Juncta de Fazenda, individuando as obras militares, e 
suas despezas no anno passado. 

Que a Regência apresente sem demora o orçamento das 
despezas do anno corrente, e os recursos, que temos para 
as fazer; que envie todos os dias ás Cortes uma tabeliã 
dos dinheiros, que ha existentes, com a declaração da Co
marca a que pertencem, e a que ramo, como décima, 
siza, etc. Tal he a essência das proposiçoens que leo e 
entregou o Senhor Fernandes Thomaz. 

Um dos Senhores Deputados, apoiando as sobredictas 
proposiçoens, deo a conhecer desejaria que a Commissaõ 
militar se encarregasse de informar sobre a maior ou me
nor confiança, que mereciam alguns dos officiaes Comman
dantes das praças ou Provincias do Reyno ; porque se 
por desgraça houvesse, o que nao era de suppôr, algum 
que naõ merecesse esta confiança, poderia ser substituído 
por outro que a merecesse. Outro Senhor Deputado 
disse, que isto competia ao Poder Fxecutivo; ao que ou
tro observou, que assim era ; mas que sendo extraordi-
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narias as circumstancias, deviam ser extraordinárias as 
medidas. Nada se resolveo a este respeito. 

O Senhor Maldonado, apoiando as proposiçoens acima 
apontadas do Senhor Fernandes Thomaz, propoz o esta
belicimento de uma Guarda Nacional, e que se denomi
nasse Guarda Constitucional; o que se naõ tomou em de
liberação. 

O Senhor Castello Branco propoz que para remediaros 
males que soífria o Exercito, e que eram constantes a 
todos, tendo o Senhor General Rosa sido eleito Deputado 
em Cortes, e naõ podendo por tanto ser, como lhe com
petia, o General em Chefe do Exercito, que tanto preci
sava deste centro de uniaõ, convinha muito cuidar deste 
importante assumpto, nomeando um Chefe. O Senhor 
Fernandes Thomaz observou a este respeito, que o Ex
ercito naõ estava sem Chefe, e que assas próvideneias 
pertenciam ao Poder Executivo. Ficou suspenso este 
assumpto, e a sessaõ parou por um intervallo. 

Tornando a abrir o Senhor Presidente a sessaõ, propoz 
se seria melhor começar as sessoens ás dez horas da ma
nhãa, ou ás três da tarde, e se se deveriam fazer alterna
tivamente, ou em dias seguidos; e depois de vários pa
receres, se decidio, que as sessoens fossem diárias, come
çando ás 3 horas da tarde, ficando exceptuados os Do
mingos e Dias Santos de guarda, salvo quando houvesse 
casos tam urgentes que fizessem preciso alterar esta re
gra. 

A Commissaõ de Commissoens entrou no Congresso a 
expor o seu parecer, sobre os diversos Membros, que jul
gava convenientes para as Commissoens que individuava, 
sendo estas—Commissaõ de segurança Publica, Consti
tuição, Legislação, Fazenda, Agricultura, Manufacturas, 
Commercio, Ecclesiastica, Instrucçaõ Publica, saúde 
Publica, Divisão de Território e Estadistica, Guerra, e 
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Regulamento de Regência. Propoz-se que se fizessem 
listas dos Depuladosque compunham estas Commissoens, 
e se distribuíssem, para ver se nellas se devia fazer alguma 
alteração de alguns vogaes, que se julgasse conveniente. 

Tractou-se da necessidade que havia de fazer impri
mir o Diário das Cortes, porque em alguns periódicos 
particulares se publicava com mental alteração o que se 
psssava nas Cortes, sendo conveniente que para assim 
naõ sueceder, se publicasse o Diário próprio das Cortes, 
o que o publico desejava; em conseqüência dis9o tendo 
se deixado a eleição da Commissaõ do Diário o noniearo 
Redactor; esta voltou dizendo nomeava o que actual
mente publica o periódico intitulado O Portuguez Consti
tucional, e ficou approvado pela Assemblea. 

Tractou-se de alguns objectos econômicos, e tendo ob
servado alguns dos Senhores Deputados, que isto naõ era 
decoroso em sessaõ publica, annunciou o Excellentissimo 
Senhor Presidente, que a de a manhãa começaria em ses
saõ secreta pelas três horas da taide, e levantou-se a ses
saõ perto das 3 horas. 

Decretos das Cortes. 

As Coites Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portu
gueza decretam o seguinte: 

1." Haverá uma Regência, que, em nome de El Rey, 
o Senhor Dom Joaõ VI., exerça em seu Real Nome o Po
der Executivo. 

2.° A Regência constará de cinco niemhros entre os 
quaes será Presidente o que para isso for designado pela 
ley, ou costume do Reyno; ede cinco Secretários encai-
ri gados dos diversos Negócios—do Reyno—fazenda— 
Guerra—Estrangeiro.-.—c Maiuiliu, com voto nas inale-
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rias de suas respectivas repartiçoens. As authoridades a 
quem competir o tenham assim entendido, e executem 
pela parte qu e 'hes toca. Paço das Cortes em trinta de 
Janeiro de mil oitocentos vinte e um—Arcebispo da. Ba
hia, Presidente.—Joaõ Baptista Felgueiras.—Luiz Anto
nio Rebello da Silva. 

As Cortes Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portu
gueza, tendo em data de hoje Decretado uma Regência, 
composta de cinco Membros, e cinco Secretários, para 
em nome de El Rey o Senhor D. Joaõ VI, exercitar o 
poder executivo, nomeam para membros da Regência 
o Marquez de Castello Melhor; O Conde de Sampayo; 
Frei Francisco de Saõ Luiz; José da Silva de Carvalho; e 
Joaõ da Cunha Sotto-maior; e para Secretários, o Desem
bargador Fernando Luiz pereira de Souza Barradas, para 
os Negocio do Reyno; o Desembergador Francisco Du
arte Coelho.para os da Fazenda; Anselmo José Brancaamp 
de Almeida Castello Branco, para os negócios estrangei
ros; o Marechal de Campo Antonio Teixeira Rebello, 
para os da Guerra; e o Chefe de Divisão Francisco Maxi-
miliano de Sousa, para os da Marinha, os quaes todos, 
prestando juramento perante as Cortes, segunno a fórmu
la prescripta seraõ immediatamente investidos no exer
cício de suas funcçoens; ficando extincta por sua in-
stallaçaõ, a Juncta Provisional do Governo Supremo do 
Reyno, que até esse momento havia sido prorogado por 
Decreto de vinte e seis do corrente mez e anno. 

As authoridades a quem competir o tenham assim en
tendido, e executem pela parte qne lhes toca. Paço das 
Cortes em 3o de Janeiro de 1821. Arcebispo da Bahia, 
Presidente.—Joaõ Baptista Filgueiras—Luiz Antonio 
Rebello da Silva. 
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As Cortes Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portu
gueza, decretam,que a Regência do Reyno na expedição 
das portarias e ordens tocantes ao exercício do poder 
executivo, que lhe está confiado, use da seguinte formu
la:—A Regência do Reyno em nome de ei Rey o Senhor 
D. Joaõ VI—Outro siin decretam que os tribunaes e 
mais repartiçoens do Reyno, que tem authoridade paia 
expedir provisoens, diplomas ou sentenças, em nome 
d' El Rey, continuem sem alteração alguma as formulas 
até agora practicadas. A Regência do Reyno o tenha 
assim entendido, e faça executar. Paço das Cortes em 
31 de Janeiro de 1521. Arcebispo da Bahia, Presidente. 

—Joaõ Baptista Felgueiras—Luiz Antonio Rebello da 
Silva. 

Sexta sessaõ, primeiro de Fevereiro. 

Principiou secreta a sessaõ pelas 3 horas da tarde,eás 
5 e meia se abrio a publica, pela leitura da acta da ante
rior, e ficou approvada. Um dos Senhores Secretários 
leo uma carta da Regência, na qual esta consultava, se 
lhe competia nomear presidente da commissaõ do The
souro publico o Ministio da Fazenda, e nomear para os 
lugares de fiscal, e dous vogaes, por terem passado o Pre
sidente daquella Commissaõ a Membro da Regência, o 
fiscal a Secretario dos Negócios do Reyno, e dous vogaes 
a deputados. Depois de uma discussão, na qual mani
festaram alguns Membios que effectivamente convinha 
fosse o Ministro da Fazenda o Presidente da dieta Com
missaõ, para mais fácil expedição dos negócios do seu 
ramo, opinando outros que pertencia esta nomeação ao 
Governo Executivo, disse o Senhor Secretario Ferreira 
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Borges, que esta questão se naõ podia decidir, sem que se 
tivesse presente a Portaria da criação da Commissaõ, 
para verse éra compatível com ella que o Ministro da 
Fazenda fosse o seu Presidente, opinião que apoiou e 
rectificou o Senhor Fernandes Thomaz, fazendo conhe
cer o quanto éra importante tractar este assumpto com 
madureza , ficou portanto adiado. 

Repartiram-se impressas as Listas das Commissoens, 
propostas pela que para esse fim se nomeara. 

O Senhor Alves do Rio disse, que julgava que a dieta 
Commissaõ se esquecera de nomear uma muito impor
tante que éra a das Petiçoens; ao que respondeo o Se
nhor Fernandes que sendo approvado o seu projecto naõ 
éra preciza, porque pertencia a cada uma das respecti
vas Secretarias pela parte que lhe tocava. 

Apresentou por escripto o Senhor Borges Carneiro, 
como addicionamente ás proposiçoens do Senhor Fernan
des, relativamente a examinar se haveria alguns Com
mandantes de Praças, ou chefes, e tc , que naõ fossem 
dignos da confiança da naçaõ, nesse caso se removessem. 
Sobre isto nada se decidio. 

Leo-se pela segunda vez a Proposição do Senhor Alves 
do Rio á eerca da amnistia aos que acompanharam em 
1808 o Exercito Francez ; e observando-se que havia 
cousas mais urgentes, o Senhor Presidente determinou 
que na primeira sessaõ entrassem a discutir-se as primei
ras proposiçoens que estavaõ adiadas, e suecesivamen-
te as outras por sua ordem 

Indo o Senhor Secretario Rebello a ler uma proposição 
do Senhor Alves do Rio, sobre a abolição das Coutada» 
disse o Senhor Soares Franco formara um projecto mais 
extenso, que abrangendo este, tocava outros assumptos, 
debaixo do titulo de direitos banaes, o qual leo, e cons, 
tava de 4 artigos, entrando nisto privelegios de fornos, 



158 Miscellanea. 

moinhos, e lagares, águas coutadas etc. Sobre isto disse 
outro vogai, que, como éra objecto próprio do conheci
mento da commissaõ de agricultura, ella competia e se 
lhe remetesse: o que assim se resolveo. 

Leo o Senhor Rebello uma memória de Veríssimo An
tonio Ferreira da Costa, que acompanhava um projecto 
de Regulamento para o Exercito. Em conseqüência do 
tempo, que leva a leitura de taes memórias, propoz um 
Deputado, que alli se naõ lessem mais que os seus títu
los, e passassem às competentes commissoens; este 
foi o voto geral. 

O Senhor Borges Carneiro appresentou um projecto de 
decreto relativo às ordens religiosas, para que desde n 
sua publiçaõ se decretasse naõ se admitissem mais no
viços, que naõ professassem os que actualmente naõ ti
vessem seis mezes de claustro, e que se concedesse secu-
larizaçaõaos que a quizessem, com previas Bulas Ponti-
cias, cuja concessão o Governo auxiliaria. Recebeo-se 
o projecto, e ficou addiado. 

Propoz o mesmo Deputado outro projecto de decreto 
sobre Legislação, no qual entre outras medidas, pedia 
se abolissem as penas infamatorias. 

Seguio-sea apresentação de um projecto de outro De
putado sobre devassas geraes. O Senhor Castello Branco 
disse, que todos estes projectos, e outros de igual natu
reza, se deviam remetter às suas respectivas commissoens; 
e assim se approvou. 

Tractou eutaõ o Senhor Pereira do Carmo do modo 
mais adequado, de tractar com ordem as proposiçoens. 

Pedio o Senhor Braamcamp se tractasse quanto antes 
da approvaçaõ das commissoens nomeadas pela Commis
saõ para este fim ; e ficou decidido pelo Senhor Presi-
pente se tractaria isto na sesaõ de 3 do corrente, assim 
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como â cerca do projecto relativo aos deputados do 
Ultramar. A's 7horas se levantou a sessaõ. 

Discurso pronunciado pelo Excellentissimo e Reveren
dissimo Senhor Arcebispo da Bahia, Presidente das 
Cortes, na Sessaõ de 30 de Janeiro, dirigido aos Ex
cellentissimos Membros da Regência no acto do Jura
mento. 

Illustrissimos e Excellentissimos Senhores:—He para 
mim ao presente um dever sagrado, e por extremo agra
dável e lisongeiro, o ter de dirigir-lhes minha palavra, 
em nome das Cortes e de toda a naçaõ Portugueza, nellas 
tam dignamente representada, no solemne acto em que 
Vossas Excellencias vam apossar-se do Governo Execu
tivo deste Reyno, por ella depositado em vossas incorup-
tiveis maõs, e cujo exercício será desde logo um feliz 
ensaio e venturoso agouro da reforma e suspirado me
lhoramento, que as Cortes estaõ incumbidas de dar a to
dos os ramos da publica administração. 

Naõ careço eu de instruir a Vossas Excellencias sobre 
a importância dos deveres, que hoje contrahiram, e de 
cujo cumprimento ficam devedores a toda a Naçaõ, desde 
o momento em que, assumidos pela mais escrupulosa 
e acrisolada eleição, para tam alto e importante emprego, 
se acham obrigados a pôr em uso toda a dexteridade, eífi
cacia, incoruptibilidade e mais virtudes, que cumprem 
ao fiscal da ley, e cujo desenvolvimento a naçaõ inteira 
espera de vossas luzes, e bem notório honrado comporta
mento. 

Bem sabeis, Senhores, que a ley embora sabia, provi-
dente e o melhor meditada para conseguir seu fim, qual 
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deve ser o bem commum da sociedade, que outro naõ 
he senaõ a somma do bem possivel de todos os indivíduos 
que a formam ; que esta ley, digo, quando somente es
tampada, ainda nos mais bellos e nítidos caracteres, mas 
a devida practica, he uma ley, uma regra morta, silen
ciosa, inerte, incapaz de conseguir seu grande fim, e 
que he somente o seu fiscal e activo promotor que vivifica, 
anima, e põem em saudável uso para bem do todo e 
particular de cada um. Sem esta mola real, sem 
este principio reanimante da mais sabia legislação, 
toda ella seria quando muito o digno objecto da admi

ração do sábio e do phlosopho, no segredo do seu 
gabinete, nunca porém qual cumpre ser o fundamento 
da felicidade social, bem como a matéria da luz dormente 
e inútil sem a presença do primeiro e luminoso astro, 
que a desperta e põem em doce movimento. 

Verdades saõ estas a todos patentes, ainda os menos 
instruídos, quanto mais a Vossas Excellencias, cuja avul-
tada instrucçaõ a todos he conhecida, e cuja probidade e 
honra seraõ um pungente despertador e vivíssimo esti
mulo da sua execução: accrescendo a isto a profunda 
consideração e respeito em que vossas Excellencias te
raõ cada um dos objectos em que vaõ a occupar-se, e 
que formam as differentes repartiçoens do Governo exe
cutivo, como saõ os negócios desteReyno, particularmente 
endereçados à manutenção da Justiça, á distribuição dos 
premiose tudo o mais que respeita ao interior do Reyno-, 
os da Fazenda e Thesouro Nacional, fonte perenne, 
qual deve ser, e viviticante dos empregados, e funcoio-
narios publicos; os da Guerra, e seus bravos professores, 
corpo conservador da paz interna dos nossos lares, e for
tíssimo baluarte contra qualquer injusto aggressor ex
terno; os negócios estrangeiros, cujo delicado manejo, 
apoiado na mais saã politica, conserva a firmeza dob úteis 
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tractados com as potências amigas e aluadas, sustenta, e 
defende os direitos e interesses da Naçaõ; finalmente os 
da marinha, que he, ou um vehiculo daquillo que a na
çaõ naõ tem, e de que precisa, ou daquillo de que abun
da ; e com lucro exporta, ou também o propugnáculo 
ambulante do útil commercio, e da liberdade dos mares, 
tam necessária a toda a Naçaõ marítima ; a consideração, 
digo, que forma o vastíssimo campo do vosso emprego, 
exitarà sem duvida, e porá era toda a actividade o zelo 
patriótico de Vossas Excellencias do qual alguns de 
Vossas Excellencias deram j à á naçaõ exuberantes teste
munhos, que eu já em nome delia tive a honra de agra
decer-lhes. e do qual seus novos e honrados collegas 
seraõ nobres emulos, em desempenho seu, e utilidade 
nossa 

Menos careço eu de lembrar a Vossas Excellencias a 
sanctidade, e inviolalibade do sagrado juramento, pelo 
qual perante o Supremo Ente, e sobre o eterno código 
da nossa Sancta Religião se ligaram ainda mais ao fiel 
cumprimento de seus deveres. Os preciosos termos, em 
que elle he concebido, e foi por Vossas Excellencia al
tamente pronunciado neste sanetuario da Naçaõ, conde
corado com a veneranda effigie do nosso amado Sobe
rano, foram maduramente considerados, e firmam a marca 
de seus poderes, confiados a Vossas Excellencias para 
felicidade da naçaõ. 

Em taes termos, o illustre Congresso das Cortes, le
gislando neste assento seu, e Vossas Excellencias exe
cutando naquelle que lhes he destiuado, achando-se 
com mutuo e amigauel respeito, intimamente ligados 
pela identidade de princípios que nos animam, sempre 
em doce harmonia e perfeita intelligencia, absolveremos 
a nobre e gloriosa em preza em que entrámos, a qual o 
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Senhor Deus Omnipotente, Supremo arbitro dos Reys, e 
das Naçoens, que elle alevanta, ou abate, e confunde, 
como muito lhe apraz, por effeito da sua antiga e con
stante protecçaõ ao seu Portugal, faça prosperar para 
gloria delle, e bem entendida felicidade nossa. 

Discurso, que, em resposta ao precedente, pronunciou o 
lllustrisimo e Excellentissimo Senhor Conde de Sam-
payo. 

Senhor: O Governo Executivo, apreciando na justa 
extensão, que lhe cumpre, a honra que Vossa Magestade 
acaba de fazer-lhe, como também as distinctas ex-
presoens, que se digna mandar-lhe dirigir pelo orgaõ 
do seu illustre, e respeitável Presidente, sente sobrema
neira naõ poder exprimir, com a clareza, e energia que 
deseja, os puros sentimentos da sua gratidão, e reconhe
cimento, pela nobre, e difficil incumbência, de que Vossa 
Magestade foi servido encarregallo, a qua ofria por 
certo tremer, â vista das suas débeis forças, a naõ se sen
tir animado pela firme esperança de seu auxilio em tam 
espinhosa, e árdua tarefa; de um lado, pela alta Sabedo
ria, e cordial benevolência de Vossa Majestade e do 
outro, pelo bom senso, mansidão, e amor da ordem, que 
tem characterizado o lllustre povo Portuguez em todas 
as difficeis épochas da Monarchia, e que na presente o 
tornam digno da assombrosa admiração dos nacionaes, 
e dos estranhos. 

Em troco porém, Senhor, das suas débeis expressoens, 
o Governo executivo tem a honra de offerecer a Vossa 
Majestade o mais sinceros e firmes protestos da sua fiel 
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adhesam à cansa publica, de uma perfeita unidade de 
sentimentos com as justas, e luminosas deter mi naçoens 
de Vossa Majestade a bem da mesma causa, e finalmente 
da mais assídua, e incansável vigilância, a fim de que a 
justiça a distribua, com a devida igualdade; o direito da 
propriedade se conserve illeso; e a ordem, e tranquilli
dade publica se mantenha, por tal maneira, que naõ 
somente Vossa Majestade possa fazer progredir, e tran-
quillamente ultimar os preciosos trabalhos do Majesto
so Edifício da nossa Constituição; mas também para que 
o nosso adorado Monarca, ou seu Augusto Filho o Prin
cipe Real, desfructe ao feliz momento em que vier en
xugar as lagrimas de saudade, e de amargura, que sobe
jamente termos derramado, a gloria deliciosa de encon
trar os fieis Povos Portuguezes verdadeiramente felizes, 
e acreditados, pelo maravilhoso effeito da paz, e harmo
nia, de que geralmente tem gozado todas as differentes 
classes de cidadãos, durante a crise quasi milagrosa da 
nossa presente regeneraçaõ-

Tal he Senhor, a firme resolução com que o Governo 
Executivo espera cumprir o juramento sagrado, que aca
ba de prestar, e com que se propõem desempenhar igual
mente as sublimes obrigaçoens em que Vossa Majestade 
se dignou constituillo. Se assim fizer, como espera no 
auxilio da Providencia, lisongêa-se o mesmo Goveno 
de que Vossa Majestade lhe fará ajustiça de confessar, 
que elle naõ só tem plenamente satisfeito com os seus 
deveres; mas também com o conceito, e gratidão, de que 
hedevedor a Vossa Majestade. 

V O L , XXVI. N°. 153. 
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AMERICA HESPANHOLA. 

Buletim do Governo de Cundimarca. 

Caly 8 de Novembro 1820. 

Immediatamente depois de despachado o correio, 
se recebeo a seguinte noticia da libertação de Guayquil. 
Mando a Vossa Excellencia a copia literal do officio: 

Tenho a satisfacçaõ de vos communicar um aconteci
mento da maior importância, na causa da pátria. 

Na manhaã de 9, as tropas aqui postadas, e m unja5 
com os habitantes, arrovàram a bandeira da independên
cia, com o maior enthusiasmo. Observou-se a ordem 
tam completamente, que esta transacçaõ teve mais ap-
parcncias de regosijo publico, que de uma revolução. 

Apresso-me acommunicar-vos esta informação, porque 
pode influir em vossas operaçoens militares, em concerto 
com o que, eu, como commandante geral desta provincia, 
naõ omittirei esforço algum porque possa contribuir à 
liberdade dos districtos vizinhos, que naõ podem deixar 
de estar agora em movimento, ou pelo menos preparado» 
para seguir o nosso exemplo. 

A proveito-me desta favorável occasiaõ para vos expri
mir os meus sentimentos de amizade e fraternidade. 
Deus vos guarde muitos annos. 

13 de Outubro. 

(Assignado) GREGORIO ESCOBEDO. 

Commandante-geraL 

Ao Commandame em Chefe da 
Divisão de ^anta Fe, éra Po-
payan ou los Vales. 
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Communico isto a Vossa Excellencia, para sua satis
facçaõ e informação. 

MANUEL VALDEZ. 

General do Sul. 
A Sua Excellencia F. P. Santander 

Vice-Presidente do Departamento 
de Cundinamarca. 

Proclamaçaõ do Coronel Vargas, passando-se do serviço 
do Rey de Hespanha, para o da Republica de Co
lumbia. 

O cidadão Reyes Vargas, Coronel dos exércitos de 
Columbia, Commandante-geral do Departamento de Ca-
rota, e commandante em chefe da expedição contra 
Sèro. 

Aos seus concidadãos, e antigos companheiros em ar
mas. 

Irmaõs e amigos!—Estes títulos, tam sagrados para 
todo o coração honrado e sensível, despertaram no meu 
peito todos aquelles sentimentos de patriotismo, que um 
errado enthusiasmo teve por algum tempo supprimido. 
Nascido Columbiano, sou ainda outra vez Columbiano. 
Graças ao Deus da verdade, que tem. Sim! desenca-
niinhado por nosso commum inimigo, tenho feito a 
a guerra com unia maõ liberticida, que devia somente 
ter-se levantado em defeza da pátria; porém as convulso-
ens de nossa antiga metrópole me tem dado importantes 
liçoens, sobre os direitos dos homens. A mesma Hespa
nha me tem essinado que até um Rey he subdito de seu 
povo, que o povo he o real soberano. Quando alienado da 
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razaõ, julguei, como meus antepassados, que o Rey éra 
o legitimo senhor da naçaõ! entaõ expuz com prazer a 
minha vida em sua defensa: porem agora que o immor-
tal Quiroga e Riego com suas libertadoras armas descu-
briram os imprescriptiveis títulos da naçaõ, estou con
vencido de que o povo Hespanhol e Americano possuem 
igualmente o direito de estabelecer um Governo, consis-
iente com suas opinioens, e para sua prosperidade. 

Meus antigos camaradas em armas! A constituição 
Hespanhola vos exclue, sob pretexto de seres Africanos, 
das vantagens, que vos dá a Constituição de Columbia. 
Ali somos tractados como nullidades na sociedade. 
Aqui somos os primeiros cidadãos da Republica. Crede-
me, meus amigos, as nossas armas tem sido empregadas 
em fazemos mal. Voltai, com ellas, para o nosso paiz natal, 
e sereis recebidos com a mesma indulgência com que 
eu o fui. Eu fui o seu mais zeloso defensor. Viva Co
lumbia. Morrer pela minha pátria, será a rainha maior 
gloria. 

Quartel Divisional de Carora, aos 21 de Outubro, de 
1820. 

(Assignado) REV ES VARGAS. 
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Refleroens sobre as novidades deste mez. 

REyNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL. E ALGARVES. 

Influencia da Revolução de Portugal no Brazil. 

Dissemos repetidas vezes, que lamentávamos a circumstancia 
de naõ ter o Ministério do Brazil começado as reformas políticas, 
em Portugal, que eram necessárias, antes que o povo as em-
prehendesse por si mesmo ; entre outras razoens; porque tendo 
a revolução começado pelo povo, e naõ pelo Governo, éra impos
sível prever seu êxito. Isto ja naõ tem remédio em Portugal, 
ou mui fraco remédio terá, visto que somos entrados na revo
lução, que sempre desejamos se ja evitasse; mas, como ella 
ainda naõ se manifestou no Brazil, o que a respeito delle se 
disser, pode ainda ser ouvido a tempo, se ouvidos se prestarem 
em quanto isso pode servir. 

Ninguém poderá duvidar, que todos os passos da revolução de 
Portugal haõ de ser sabidos e conhecidos no Brazil; e he im
possível, que as ideas revolucionárias de Portugal, naõ façam 
ali a mais profunda impressão, 

Asseveramos afoitamente, que todos os motivos de desconten
tamento, que se tem allegado em Portugal, existem no Brazil 
em gráo mais sensivel; mas para generalizar as ideas, e limitar 
nos ao mesmo tempo a um só exemplo, notaremos a forma de 
administração das provincias, por meio de Governadores milita
res, absolutos em seu poder, e irresponsáveis por seus actos pú
blicos. 

Quando o poder de um indivíduo he illimitado, como succede 
com os Governadores do Brazil, se elle naõ vexa o povo em to

da a extensão, que lhe he permittido, ninguém por isso agradece 
o systema, posto que louve o individuo; e a demais, ainda nesse 
caso, resta a desconfiança, o temor, a desinquietaçaõ interna, 
dequetal individuo, por mais bom que seja, abuze uma vez de 
sua authoridade illimitada, e cada um tem razaõ igual para 
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temer, que essa excepçaõ da bondade habitual do Gemovador, 
tenha lugar a seu respeito. 

Dizemos, pois, que este estado de incerteza, proveuiente do 
systema, be um sup|ilicio de grande torraento: e delle ninguém 
se pode dizer izento, no actual estado das cousas, seja qual for 
a bondade individual do Governador, que na illimitada extençaõ 
de seus poderes tem a maior tentação, que pode offereccr-se ao 
coração humauo. 

Isto posto, o exemplo de Portugal deve inspirar no Brazil de
sejos de imitação, com esperança de melhoramento; e por mau 
terrivei» que possam ser as conseqüências, dellas ninguém se 
lembrara, para allegar somente com o bom successo de Portu
gal, e quando a desordem geral chegar, naõ haverá outro remé
dio senaõ seguir a torrente. 

Se o Soberano admittir, por qualquer maneira que seja, ser 
Rey de Portugal debaixo de formas constitucionaes, os pwvos do 
Brazil soffreraõ de mui máo grado naõ serem admittidos ás mes
mas contemplaçoens, e se estas lhes forem concedidas pelas 
Cortes de Portugal, e naõ por El Rey, a força moral deste 
perderá tanto, quanto haõ de ganhar as Cortes; e em fira se o 
que, em tal laso, as Cortes fizerem, a respeito dos poros do 
Brazil, naõ for bastante para os satisfazer, entaõ nem El Rey, 
nem as Cortes de Portugal teraõ assas influencia para comnian-
dar, aonde suas loiras phisicas naõ puderem chegar. 

Deve aqui obseivar-se, que as noticias dos suecessos de Por
tugal cbegaraõ ali sempre por um meio parcial; isto he, engran
decendo os beneticios da revolução, e diminuindo os seus resul
tados desvautajosbs ; o que proviiá de uma duplicada causa: 
primeira; porque os de Portugal teraõ bom cuidado em naô re
presentar nas suas gazetas, senaõ aquillo que for a favor da re
volução : e segunda ; porque os descontentes do Brazil se acha
rão sempre imTnxidos a dar a interpretação mais favorável a 
todos os suecessos de um estado de cousas, que lhes agoura para 
elles mudanças de melhoramentos. 

Contemple isto o Ministério do Rio-de-Janeiro, e veja lhe be 
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possivel impedir o natural curso das cousas, de passarem ao 
Brazil as ideas revolucionárias de Portugal. 

Tomamos por concedido, que passam ; os effeitos ali seraõ 
bem differentes, e muito mais funestos ; considerando as circun
stancias da população dos dous paizes ; e ainda que os Godoy
anos, Roevides, e Aristocratas, nos naô dem credido por nossa 
reticência ; por bem da humanidade deixamos no tinteiro a com
paração : damo-nos põrsatisfeitos cornos motivos, que para isso 
operam em nossa consciência. 

Porem, se ajuizámos acertado em nossos conceitos ; se a revo
lução de Portugal deve necessariamente passar ao Brazil, e se 
uma revolução popular naquelle paiz pôde ser acompanhada de 
resultados os mais desastrosos, ; quam culpados naõ devem ser 
os Ministros, que naõ adoptarem medidas próprias para preve
nir esses males ? 

i E quaes saõ essas medidas? Diraõ os Godoyanos; medi
das coercivas, mais poderes aos Governadores. E nós diremos, 
que taes medidas só servirão de accelerar a crise, que se teme: 
as medidas convenientes saõ as de reforma, e essa reforma no 
sentido de satisfazer a opinião publica; isto he, de adquirira 
confiança dos povos ; com essa confiança ainda quando os 
planos do Governo falham, o povo disculpa isso chamando-lhe 
infortúnios, que se naõ podiam prever; sem essa confiança, nem 
o bem que Governo faz se lhe agradece, attribuindo-se a cir
cumstancias fortuitas. 

Naõ nos escusaremos de repetir, o que tantas vezes temos 
dicto, que a forma de administração no Brazil, hoje que elle he 
populoso, rico, commercial, e polido com o tracto do estrangei
ro, he a mesma que existia ha trezentos annos, quando suas 
povoaçoens constavam de mesquinhos presídios. No tempo an
tigo ninguém tinha idea de outro governo que naõ fosse o abso
luto; hoje em dia, até os rapazes faliam em Constituiçoens po
líticas. 

Nestes termos i como pode manter-se um Governo, cnjas má
ximas de administração saõ partes de um systema, todo opposto 
ás ideas de seus subditos r i Como pôde achar cooperação ou 
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concordância, nos espíritos imbuídos de sentimentos diversos, e 
cercados de exemplos, tendentes a inspirar esses sentimentos. ? 

Independente dos suecessos de Portugal, o Brazil está cerca
do por uma tremenda revolução na America Hespanhola; se
jam ou naõ sejam phantasticas essas ideas ; estejam ou naô es
tejam os povos do Brazil preparados para terem formas constitu
cionaes, esse prurido deve obrar ; e quanto menos preparados 
estiverem os povos, mais perigosos seraõ seus desejos, e o meio 
de atalhara explosão total, he mostrar sinceridade de satisfazer 
a opinião publica, em tanto quanto for compatível com a prac
tica: uma vez estabelecida a opinião dessa sinceridade do Gover
no ; metade das difficuldades estaõ vencidas. 

Mas parece-nos impossível que o Governo ja mais consiga 
esse fim, em quanto os povos virem que continua o mesmo sys
tema ; e que as mesmas pessoas, que disfruetaram os lucros dos 
passados abusos, saõ as que se propõem a remediados ; em tal 
gente ninguém acreditará, ainda quando os do Governo naõ pre
garem outra doutrina senaõ a do Padre Nosso. 

Sem que o povo acredite, que o Governo lhe prepara planos 
de melhoramento no systema de administração, seraõ ínerTicazes 
todos os meios, que se possam inventar, para impedir os pro
gressos de uma revolução popular, que ja he manifesta em Por
tugal, elabora para a explosão no Brazil; e parece-nos âumtna-
mente improvável, que o povo acredite ou espere reforma algu
ma a seu modo, continuando a governar os mesmos homens, 
que até aqui foram, ou se suspeitam que fossem, os apoios do 
systema antigo, 

Temos visto nas gazetas Francezas vários artigos, que pre
tendem copiar extractos de cartas do Rio-de-Janeiro, cheios de 
elogios do Conde dos Arcos; em um delles até se disse, que 
chegando o Conde a sua Casa, vindo do Conselho de Estado, 
aonde se tinha opposto ás opinioens de Thomas Antônio, con
correra o povo ao Campo de Santa Anna, para dar ao Conde 
acclamaçoens e vivas. 

Quem móia no Rio-de-Janeiro, sabe que tal facto naõsucte-
deo assim ; e quem quizer usar de seu raciocínio, pode muito 
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bem alcançar, que assim naõ podia succeder; pois o povo, 
vendo vir o Conde para sua Casa, naõ podia advinhar o que elle 
tinha acabado de dizer no Conselho d'Estado, para lhe dar por 
isso vivas eacclamaçocns. O mais provável he, que o Conde, 
primo do Marquez de Marialva, tenba na Legaçaõ de Parisami-
gos, que assoalhem esses boatos, como favoráveis ao partido 
Aristocrata, que o Conde de Palmella põem em jogo. 

Porem, achamos nessas mesmas publicaçoens do voto do Con
de dos Arcos no Conselho de Estado, seja isso verdade ou naõ 
seja, outro estratagema de intriga, para exaltarem o partido 
Aristocrata à casta da popularidade d'El Rey ; porquanto essas 
publicaçoens deixam ao mundo o tirar a conseqüência, de que 
naõ he dos Aristocratas, mas sim d'EI Rey, d'onde provém a 
opposiçaõ; pois se naõ segue um voto tam poderoso e conspi-
cno como he o do Conde dos Arcos, contra o de um plebeo, sem 
influencia de familia, connexoens, &c. como he Thomaz Anto
nio, 

Mas parece-nos, que naõ será difficil o dar algumas provas, 
de que naõ he El Rey, quem obra contra Portugal, que naõ he 
do Soberano de quem se devem temer opposiçoens a um systema 
constitucional, em que os empregados públicos sejam responsá
veis por sua gerencia, que he, em duas palavras, tudo quanto a 
voz publica pede e exige: El Rey naõ tem interesse em oppor-se 
a isso; porque com a existência dessa responsabilidade nada 
perde, antes muito ganha. Os Governantes, que saõ os que 
veraõ suas maõs atadas, para naõ fazer mal; e saõ os que se 
devem suspeitar de fazerem essa opposiçaõ, a um systema 
qne lhes põem freio. 

Mas naõ he simplesmente o raciocínio, saõ factos, os que nos 
fazem crer, que El Rey está livre das imputaçoens, que os es
criptores dos paragraphos a que alludimos, lhe fariam recair, 
quando louvam pelas opinioens oppostas os que saõ, ou preten
dem attrahir, quando o naõ sejam, ao partido Aristocrático. 

Sabia-se ja no Brazil do que se passava em Portugal, quando o 
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Príncipe Real fez ú Eschola Militar de Lisboa, o honroso pre
sente de que faila o seguinte:— 

Avizo. 

" O Principe Real, meu Amo, ordena-me que participe a 
V. S., que tomando sempre um vivo interesse por tudo que pode 
concurrer para o bem geral, vio com bastante prazer o Plano de 
organização, e methodo de Estudos, que se observa no Real 
Collegio Militar, do qual V. S. he Director: e desejando dar uma 
provada particular attençaõ, que lhe merece um tam útil estabe
licimento; determina Sua Alteza Real, que eu ponha á disposi
ção de V. S. a quantia de 332.000 reis, que V. S. receberá coin 
este Avizo, a qual será divida em doze prêmios, como vai indi
cado na minuta juncta, que devem ser distribuídos no fim do 
anno lectivo de 1821, pelos discípulos, que maiores progressos 
tiverem feito nas suas respectivas aulas. S. A. R. espera, que 
este signal da sua Real benevolência desperte nos dictos Collegi-
aes uma nobre emulação, no desempenho de seus deveres, tanto 
eivis como acadêmicos, que os constitua por isso dignos da at
tençaõ de Sua Majestade, da contemplação de S. A. R. e dos 
louvores do publico instruído ; devendo V. S. ficar na intelligen
cia, que S. A. R. terá sempre em grande estima e consideração 
aquellas pessoas, que, estando como V. S. encarregados da edu
cação da mocidade, se esmerem no desempenho de uma tam 
honrosa commissaõ. Deus guarde a V. S. Palácio do Rio-
de-Janeiro em 16 de Septembro de 1820. 

A N T Ô N I O T E L L E S DA S I L V A . 

Illustrissimo Senhor Antonio Teixeira Rebello. 

Ora aqui temos, que se as commoçoens em Portugal tivessem 
feito com que El Rey olhasse para os Portuguezes como rebel
des indignos de toda a contemplação, S .A . R. naô houvera 
feito tal presente, e em taes ciscuinstancias. E temos mais 
ainda a dizer. 

Aos 13 de Janeiro chegou a Lisboa o Brigue Correio, Treze-de-
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Maio, que saíra do Rio-de-Janeiro aos 20 de Novembro. O Bri
gue naõ trouxe officios para o Governo Provisório ; porque na 
verdade naõ bavia ainda tempo de se saber, se o Governo Pro
visório estava ou naõ consolidado; mas a prudência ecircumspec-
çaõ de Sua Majestade, na delicada matéria do estado politico de 
Portugal, bem se manifesta, a pezar das opinioens erradas e vio
lentas de alguns dos Ministros, naõ só na continuação das com
municaçoens com Portugal, mas nas reflectidas expressoens das 
instrucçoens dadas ao Commandante do Brigue, que saõ as se
guintes :— 

" O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Conde dos Arcos 
ordena, que V. Mce. se faça á manhaS á vela deste porto, para o 
da cidade de Lisboa, aonde entregará as malas do Correio.— 
Quando regressar de Lisboa para esta Corte depois de uma de
mora de seis dias, ou dos que o Governo daquelle Reyno deter
minar, virá em direitura á Ilha da Madeira, aonde poderá dila
tar-se 24 horas, para entregar e receber officios e malas do Cor
reio ; e sendo a sua saida de Lisboa desde Septembro até o fim 
de Fevereiro virá fazendo escala por Pernambuco e Bahia, po
dendo demoiar-se em cada um daquelles portos até 48 horas, a 
fim de entregar e receber officios e maltas do Correio; mas sa
indo de Março até fim de Agosto, seguirá a sua viagem da Ilha 
da Madeira para esta Corte.—Naõ se esqueça V. m. na sua 
chegada a Lisboa, de dar logo partes á Secretaria d'Estado da 
Marinha, ao Conselho do Almirantado, e ao Inspector do Arse
nal, remettendo com cada uma das partes uma copia destas In
strucçoens, executando depois as ordens, que por qualquer da-
quellas repartiçoens lhe derem, segundo o methodo do serviço, 
qne ali estiver estabelecido.—Deus guarde a V. m. Quartel 
General da Marinha, eui 19 de Novembro de 1820. 

(Assignado) I G N A C I O D A COSTA Q U I N T E L B A . 

Major General. 

Senhor Manuel Pedro de Carvalho 1." Ten. Commandante do 
do Brigue Treze-de-Maio. 
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Parece-nos, qne podemos ainda produzir outra prova mais 
decisiva das benignas intençoens de Sua Majestade, commnni-
cando a nossas leitores a seguinte noticia :— 

Bruxelas 18 de Fevereiro. Sua Excellencia O Cavalheiro de 
Brito, Embaixador Extraordinário, e Ministro Plenipotenciario 
de S. M. Fidelissima, juncto a El Rey dos Paizes-Baixos, 
dirigio ao Consulado de Portugal Brazil e Algarves, neste Reyno, 
a seguinte circular, em conseqüência da qual se daraõ os papeis 
necessários, como dantes, aos navios destinados a Portugal, 
ícc. 

" Naõ sabendo nem desejando anticipar as resoluçoens, que S. 
M. Fidelissima poderia tomar, em conseqüência dos aconteci
mentos que tem occurrido em Portugal, desde os 24 de Agosto 
até o fim de Outubro do anno passado, éra do meu dever adoptar 
aquellas medidas, que pudessem manter a dignidade Real, tam 
affectada por esses acontecimentos, e assegurar o commercio e 
navegação entre Portugal e os Paizes-Baixos, contra toda a vio
lação interna e externa, em tam critica conjunctura." 

" Em ordem a obter este duplicado objecto, ordenei-vos nas 
minhas circulares de 17 de Septembro e 18 de Novembro, que 
suspendesseis o dar passaportes ou Vistas consulares aos navios 
nacionaes e estrangeiros, pelo que respeitava os navios destina
dos ao Reyno-Unido de Portugal e Algarve, Azores e Ilha da 
Madeira ordenando-vos ao mesmo tempo, que informasseis os 
negociantes, nos limites do vosso consulado, das razoens que me 
induziram a adoptar esta medida provisional." 

" O nobre comportamento d' ÉI Rey, para com seus vassallos, 
nos reynos de Portugal e Algarve, me prescreve especialmente 
a aboli çaÕ da suspençaõ, que en tinha ordenado, pela minha 
adhesaõ a sua real authoridade, e pelo profundo respeito, que 
me me naõ permittiam anticipar os seus sentimentos, e a que 
o meu dever e fidelidade me obrigavam em tam difnceis cir
cumstancias." 

" Ordeno-vos Senhor, que expessaes os papeis consulares, 
como dantes, e deis esta informação aos negociantes. 
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Como o papel, que deixamos copiado, he traducçaõ de 
traducçaõ, naõ podemos assegurar a exactidaõ das expressoens. 
Com tudo, sendo o sentido quanto nos basta para o presente 
caso ; vemos daqui, que El Rey desapprovon ja uma parte das 
medidas, que tinha adoptado o conciliabulo dos Diplomatas 
Portuguezes, pelo que respeita o bloqueio, em que quizéram 
pôr a Portugal; sem a authoridade do Rey, e por seu mero 
arbítrio delles ; e he de esperar que as Cortes de Portugal nunca 
se esqueçam de fazer a devida distinção entre os sentimentos 
d' El Rey, e os de uin partido de intrigantes, cujos fins saõ 
manter seus interesses, a despeito dos da naçaõ, e da mesma 
authoridade do Rey; do que os factos accima citados nos dam a 
mais cabal prova. 

Isto posto, se o voto do Conde dos Arcos foi tal como se tem 
querido inculcar nos paragraphos das gazetas Francezas,' e ln
glezas; naõ deixou esse voto de seguir-se por falta de inclinação 
em El Rey, mas talvez fosse, porque o Conde naõ haveria sido 
da mesma opinião, quando a exposição delia seria de summa 
vantagem; isto he, antes de se declarar a revolução ; para que 
o Governo fizesse de sua própria authorídade, aquillo que o povo 
se deliberou a fazer sem authoridade de ninguém. 

Estamos informados de que houve algum empregado d'El Rey 
na Europa, que escreveo sincera e francamente a El Rey, prog
nosticando a revolução, e lembrando de precaver que o povo 
obrasse, fazendo-se-lhe concessoens a tempo : diz-se-nos tam
bém, que a lesposta fora, que os Ministros se oppunham a isto; 
e que o prêmio de fallar com tal franqueza foi uma perseguição 
surda, mas efficaz, contra tal individuo. 

Se estamos bem informados deste facto, (e delle naõ duvidamos) 
a justiça d'El Rey se manifestaria, publicando as cartas de tal 
individuo, e os votos dos Ministros, que se lhe oppunham : mas 
cedo ou tarde essas verdades appareceraõ ao mundo, e se saberá 
quem era o que dava saudáveis conselhos, e quaes os Ministros 
que os desprezaram, e tentaram malquistar quein os dava. 
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Ajunctamento das Cortes em Lisboa. 

O Governo provisório de Portngal tinha ordenado, que se 
ajunctnssemas Cortes em Lisboa aos 6 de Janeiro; mas como 
nas revoluçoens saem muitas vezes as cousas de diverso modo do 
que se tinham calculado, naõ se puderam executar essas orde ns 
peremptórias do Governo. 

A Juncta Electoral da Beira pedio delon ga de tempo ; mas o 
Governo recusou isso firmemente, como se vê pelo-Avizo, que 
copiamos a p. 83. Mas entre outros motivos, que necessitaram 
a demora, succederam até chuvas copiosas, enchentes dos rios, 
e em fim fosse porque fosse, naõ chegaram os Deputados a Lis
boa, e o Governo Provisório naõ teve remédio senaõ esperar 
por elles. 

Mas por fim, havendo-se apresentado ao Deputado do Gover
no Provisório, encarregado dos Negócios do Reyno, até o dia 
23 de Janeiro, 67 Deputados das Cortes, que eram dous terços 
de sua totalidade, expediram-se logo avizos, para se reunirem 
no dia 24na Salla das Cortes, para a verificação e legitimaçaõde 
seus poderes. 

Com effeito se reuniram os Deputados aos 24, e nomearam 
presidente ao Arcebispo Eleito da Bahia, D. Fr. Viceute da So
ledade. 

No nosso N.° passado demos os nomes dos Deputados da Es-
tremadura os das outras provincias saõ os seguintes :— 

Deputados do Minho. 

O Arcebispo da Bahia. Jozé Pedro da Costa. Jozé Joaquim 
Rodriguez de Bastos. Jozé Ferreira Borges. O Deaõ de La-
mego. Joaõ Pereira da Silva. Francisco Van-Zeller. Dr. Ma
nuel Martins do Couto. Jozé Maria Xavier de Araújo. D'. 
Antônio Ribeiro da Costa. Dr. Joaõ Gomes de Lima. Dr. 
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Jozé Antônio Faria de Carvalho. Francisco de Magalhaens de 
Araújo Pimentel. Dr. Joaquim Navarro d'Andrade. Dr. Rodri-
drigo Ribeiro Telles da Silva. Dr Agostinho Teixeira Pereira 
de Magalhaens. Dezembargador Luiz Antonio Branco Bernar-
des de Carvalho. Dr. Joaõ de Souza Pinto de Magalhaens. Dr. 
Jozé Peixoto Sarmento de Queiroz. Dr. Basilio Alberto de Sou
za. D'. Joaõ Baptista Filgueiras. O Pe. Antonio Pereira. Dr. 
Jozé Antonio Guerreiro. Dr. Joaquim Jozé dos Santos Pinheiro. 
O Brigadeiro Francisco Xavier Calheiros. 

Substitutos. Francisco Barroso Pereira. D r . Francisco Xa
vier Leite Lobo. Francisco Xavier Fernandes de Azevedo. O 
Abbade Rodrigo de Souza Machado. Dr. Bento Ferreira Cabral. 
Jozé de Magalhaens e Menezes. Antonio de Albuquerque do 
Amaral Cardozo. Manuel de Souza Pires. JozéTaveira de Car
valho. 

Deputados de Traz-os-montes. 

O Coronel Sepulveda. Dr. Thome Rodrigues Sobral. Dr. 
Francisco Antonio Almeida Moraes Peçanba. Bacharel Manuel 
Gonçalves Miranda. Bacharel Antonio Moraes Pimentel. Ba
charel Domingros Alves Lobo. Antonio Lobo Barbosa Giraõ. 
Bacharel Antonio Pinheiro Azevedo Silva. Antonio Jozé Ferrei
ra Souza. 

Substitutos. Innocencio Antonio Miranda. Antonio Pinhei
ro Canavarro. Bacharel Joze Manuel Affonso Freire. 

Deputados da Beira. 

0 Bispo de Viseu. Antonio Pinheiro d'Azevedo. Antônio 
Camello Fortes de Pina. Jozé Homem Corrêa Telles. Francis
co Manuel Trigoso. Álvaro Xavier de Povoas. Jozé Pedro da 
Costa. Thomé Rodriguez Sobral. Jozé Ribeiro Saraiva. Jozé 
Joaquim de Faria. Manuel de Serpa Machado. Antonio Jozé 
Ferreira. José Vaz Corrêa de Seabra. Manuel Fernandes Tho-
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maz. Joze Joaquim Ferreira de Moura. Bispo de Lamego. 
Jozê de Mello e Castro de Abreu. Bernardo Antonio de Figuei
redo. Pedro Jozê Lopes. Antônio Maria Ozorio. Bispo de Cas
tello Branco. Bispo de Aveiro. Provisor de Castello Branco. Ba-
raõde Molellos. Jozé de Gouveia Ozorio. Jozé Maria de Souza. 
Bispo de Beja. Joaõ de Figueiredo. Manuel Paes de Sande. 

Substitutos. Alexandre Thomaz de Moraes Sarmento. Cae
tano Rodriguez de Macedo. Agostinho de Menconça Falçaõ. 
Manuel de Vasconcellos Pereira. Jozé Taveira Pimentel. Joze 
de Napoies Tello de Menezes. Joaquim de Castro da Fonseca. 
Joze Pereira da Silva. Bispo do Porto. Guilherme Henrique de 
Carvalho. 

Deputados do Alem-Tejo. 

O Bispo de Vizeu. Carlos Honorio Duraõ. Ignacio da Costa 
Brandão. Francisco de Paula Travassos. Joaõ Rodrigues Brito. 
Jozé Antonio da Rosa. Jeronimo Jozé Carneiro. Joaõ Vicente 
da Silva. Joaquim Anes de Carvalho. Jozé Victorino Montei
ro. 

Substitutos. Manuel Antonio Gomes de Brito. Francisco de 
Mello Biayner. O Abbade da Várzea. Vicente Antônio da Sil
va. 

Deputados do Algarve. 

Manuel Jozé Plácido da Silva Negraô, Ex-Corregedor de Faro. 
Manuel Jozé Vaz Velho ; Lente na Universidade, Jeronimo Joze 
Carneiro ; Superintendente dos Tabacos. 

Substituto. O Dr. Antônio Luiz de Macedo Brito ; Conego, 

As sessoens das Cortes fazem-se na salla da Livraria do Con
vento das Necessidades, aonde se prepararam as accominodaçoens 
necesearias, e ali se abrio a primeira sessaõ com a falia do Pre
sidente do Governo interino, que deixamos copiada a p. 86; ha
vendo os Deputados previamente prestado o juramento, cuja for-
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mula damos a p. 80 ; na Basílica de Sancta Maria, á celebração 

da Missa. 
l'ela narração dos procedimentos das Cortes em sua primeiia 

sessaõ, que foi no dia 20 de Janeiro (como deixamos exposto a 
p. 126) o Leitor achará, que se decidio ser a Presidência men
sal; efoi nomeado Presidente o mesmo Arcebispo Eleitoda Ba
hia, e Vice Presidente o Desembargador Manuel Frnandes Tho
maz. Nomearam-se quatro Secretários, todps membros das 
mesmas Cortes. 

Na sessaõ de 27 nomearam as Cottes, para exercer o Gover
no do Reyno, no lugar do precedente, aos seguintes ; O Marquez 
de Castello Melhor, Presidente. O Conde de Sampaio, Fr. 
Francisco de S. Luiz. Jozé da Silva Carvalho. Joaõ da Cunha 
Souto-maior. 

Depois passaram as Coites a nomear os Secretários de Estado, 
e propor outras medidas, como se verá dos extractos de seus pro
cedimentos, que publicamos de p. 129 em diante, e que nossos 
leitores naõ deixarão de ter a curiosidade de ler ; pois na ver
dade saõ factos do mais importante interesse. 

A pouca idea, que se faz em Portugal, da difficuldade de pre
sidir a ama numerosa assemblea deliberante, apparece na deci
saõ, com que começaram as Coites, de fazer mensal o lugar de 
•eu Presidente. Na Inglaterra, aonde os membros do Parlamen
to estaõ ao feito das regras necessárias para conduzir os debates, 
pelo constante exercício de deliberarem ajunctainentos públicos, 
custa a achar quem seja presidente da Casa dos Communs, e 
quando se acha pessoa bem qualificada para isso, se conserva 
tanto quanto he possivel: mas em Portugal aonde tudo neste 
gênero se ha de aprender de novo, a presidência mensal deve ser 
sobremaneira inconveniente, por se naõ dar tempo a que nin
guém se habilite, pela practica da presidência, a conduzir as de
liberaçoens com a devida ordem, sem a qual os debates se tor-
naõ turbuleutos, do que os Francezes nos tem dado sobejos ex
emplos. 

No numero dos Deputados, achamos ja oito Bispos, que saõ 
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o Arcebispo da Bahia, e os Bispos de Leiria, Vizeu, l.amego 
Aveiro, Beja, Castello Branco, e Porto; e um numero muito 
maior de clérigos seculares. Ora isto em umas Cortes compos-
ras somense ds cem deputados, he, para naõ dizer outra cousa, 
uma demasiada proporção de ecclesiasticos, que se pode sujei
tar a accusaçaõ de que se assimelha aquella assemblea mais aos 
Concilios por que se governava a Hespanha no século nono, do 
que á um corpo de representantes dos povos, como se suppoem 
necessário no nosso século. Este he o primeiro inconveniente 
practico, que resultou da adopçaõ da Constituição Hespanhola 

Agora passaremos a fazer algumas observaçoens, a que nos 
dam lugar os primeiros procedimentos das Cortes, e que suppos-
to pareçam ser objectos secundários, com tudo valem a pena de 
os classificarmos debaixo do titulo de 

Noçoens theoreticas das Cortes. 

As Cortes nomearam uma Regência, para exercitar o Poder 
Executivo: isto éra necessário; porque a revolução annihilou 
os Governadores do Reyno, que bem ineptos se mostraram, para 
que ninguém nelles pensasse. Mas isto feito, tudo quanto deve 
proceder do Governo Executivo, dessa regência deveriadimanar. 
Mas achamos que as Cortes, nasua sessaõ de 31de Janeiro, copi
ada a p. 149, passaram a nomear os Secretários de Estado, sen
do assaz claro, que a nomeação para os empregos públicos he 
paTte essencial do Poder Executivo. 

Tractando-se do formulário, com que a Regência devia expe
dir suas ordens, foi determinado pelas Cortes, que se dissesse 
4' a Regência em nome d' El Rey, e naõ a Regência na ausên
cia d* El Rey como alguém propuzerá; dando-se era razaõ, 

que se se admittisse a palavra ausência viria a entender-se, que 
voltando El Rey para Portugal, cessavam as funcçoens dessa 
Regência. 

Ora taes sentimentos nos parecem diametralmente opposto» ás 
declaraçoens das Cortes, de que a baze da revolução admitte 
El Rey, e esse Rey o Senhor D. Joaõ Yl 5 e se a chegada d* El 
Rey a Portugal naõ extingue as funcçoens da Regência, que só 
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foi nomeada para exercitar o Poder executivo, naõ se pode ente-
«ler qual he o officio, que as Cortes pretendem dar a seu Rey ; 
pois se o Rey naõ he o Poder Executivo naõ entendemos para 
que possa servir tal Rey. 

Achamos mais que o Conde de Sampaio, como Presidente 
dessa Regência, fazendo uma falia ás Coites (p. 104) dá-lhes o 
tractamento de Majestade. Ja fizemos, em outro tempo, a 
mesma observação, sobre as Cortes de Hespanha: e julgamos 
que esse erro foi emendado, e por isso naõ esperávamos vêllo 
repetido em Portugal. 

Tem os Portuguezes declarado, que desejam a conservação 
de seu Rey, e isto entendemos que seja um Rey para governar 
o Reyno com todos os poderes executivos, que constituem a 
Majestade ; logo se essa Majestade reside em El Rey naõ pôde 
residir nas Cortes; porque duas Majestades saõ incompatíveis. 

Nestes pontos, que na verdade saõ só de theoria, convém no
tar, que o Luso-Hespanhol-Constitucional Campeão, no seu N.° 
32, se queixa de nós termos denunciado o defuncto Investiga
dor, de pedir as Cortes de Portugal. Naõ podemos deixar de 
continuar a denunciar, que aquelle Jornal da Embaixada Portu
guesa em Londres pedisse as Cortes ; porque essas Cortes, que 
queriam os da tal Embaixada, eram as Cortes antigas, que 
geralmente se desapprovam agora, e se desapprovam com mui 
justa razaõ ; porque os que entaõ as meditavam e agora as re-
couimendara, saõ as pessoas que querem governar El Rey e o 
Reyno, com um partido Oligarchico. Taes eram os patronos 
desse Investigador ; e como mudaram os ventos o Luso-Hespa-
nhol Constitucional Campeão ja quer Cortes novas; e tem mui
to cuidado em chamar á sugeiçaõ de Portugal aCastella, quando 
muito erro de entendimento. 

Neste ponto dizemos, clara e determinadamente, que uma na
çaõ naõ pôde ter fim mais desastroso, nem mais ignominipso 
do que acabar sugeitando-se a outra ; menos que a força superi
or anmhile todos os meios de defensa. Dizer agora que a opi
nião da sugeiçaõ a Castella, só pode ser quando muito um erro 
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de opinião ; he preparar os ânimos pura essa ultima desgraça 
nacional ; e se quem pedia as Cortes velhas, que faziam conta 
ao Mentor Palmella, talha agora contra ellas ; porque esse es-
üatas^tina está desmacarado, nem poi isso deve ser menos sus
peito, e denunciado, por suas ideas Luso-Hespauhol-Constitu-
cioiiaes. 

Mas voltando ás Curtes de Portugal, desejamos ver em seus 
procedimentos a mais coherente theoria ; porque ella conduz 
muito á boa ordem na practica ; e porque essa coherencia na 
Üieoria concilia o respeito, tanto no interior, como no exterior, 
e naõ ha a menor razaõ paia levar as cousas a extremidades, 
em quanto naõ chegam os casos extremos. Explicaruos-heinos 
com um exemplo. 

As Cortes nomearam, entre outras commissoens, uma de Se
gurança Publica : esta medida heja bastante forte, porque in-
culca um estado de perigo publico, de que uaõ vemos kymptomas 
no socego e moderação com que se vai passando esta revolução 
em Portugal. Mas em fim concedamos isto como uma precau
ção superabundante, segue-se logo, que a esta commissaõ se 
participe, por signaes telegraphicos, a chegada de embarcaçoens 
abana de Lisboa: principalmente as que vierem do Brazil. (p 161) 

<* D'onde provém este susto, principalmente a respeito do 
Rrazil ? El Rey uaõ tem adoptado ainda medidas algumas con
tra Portugal: he verdade que naõ reconheceo ainda a inadunça 
de Governo; i mas que Governo se tinha estabelecido com se
gurança, quando vieram as ultimas noticias do Rio de Janeiro, 
para que El Rey o reconhecesse ? 

Quando os Ministros do Brazil adoptarem medidas hostis a 
respeito de Portugal, entaõ será tempo de usar de expressoens, 
que involvam suspeitas e imputaçoeus ; até aqui El Rey naõ 
tem mostrado o menor signal de desejar medidas offensivas; logo 
naõ ha razaõ para que o Governo em Portugal dê apparencias 
de desconfianças. 

Mas diraõ, que talvez os Ministros do Brazil, principalmen
te depois de lá chegar o Luso-Constitucional Palmella, aconse-
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lhem medidas hostis, c a prudência pede qne se esteja aprecata-
do. Seja assim, aprecatem-se ; mas se a prudência pede essa 
precaução, a prudência também pede, que se naõ usem de ex
pressoens de desconfiança, senaõ no ultimo ponto: aprecate-
se o homem ; mas naõ diga que se aprecata porque desconfia de 
Pedro ou Paulo, pois a declaração dessa desconfiança he em si 
otíTensa, que no presente caso julgamos desnecessária. 

Se nestes pontos theoreticos discordamos, no esboço dos tra
balhos das Cortes, que podemos coujecturar pelas proposiçoens, 
que ja tem feito alguns membros, julgamos que se intenta real
mente cuidarem reformas úteis ; e quando estas entram em con
templação, agente naturalmente deseja fechar os olhos a tudo o 
mais. A teima dos antigos Governadores, em naõ querer refor
mar nada, he provável que disponha o povo a receber tudo, que 
vier em nome da sancta reforma; e tal lie a disposição de todos 
os Portuguezes, que nós naõ hesitamos em dizer, que somente a 
falta de patriotismo ou a ignorância das Cortes poderá derribar 
a revolução: força, nem phisica, nem moral, contra o actual im
pulso, naõ a vemos. As Cortes, porém, saõ as que podem tudo 
arruinar. 

Vejamos agora quaes saõ as causas, que tem motivado as des
confianças em Portugal, donde resultam os procedimentos, que 
acabamos de censurar. 

A primeira he o procedimento inaudito dos Diplomáticos 
Portuguezes, que em Pari s resolveram chamarem seu auxilio os 
estrangeiros ; asegundahe, os rumores, que se tem espalhado 
sobre os planos traçados pelo Conde de Palmella. 

Quanto á primeira causa, quando os Portuguezes considerarem 
o comportamento das Potências Alliadas, a respeito de Napoies, 
naô podem deixar de concebei receios sobre Portugal, sabendo 
qne os projectos desses Diplomatas Portuguezes he incitar os es
trangeiros contra a sua Pátria. 

Recentemente acaba de ir para Paris o Ministro Portuguez, 
juncto á Corte de Londres, D. Jozé Maria, seguido do Conde de 
Funchal; e isto naõ pode deixar de excitar a asuspeita, de que 
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elles vam reforçar o Conciliabulo de Diplomatas antipatriotas, 
que ja enviou o seu emissário, Saldanha, a Laybach. 

He grande lastima, que pelo comportamento de uns poucos de 
indivíduos, se adoptem medidas, que possam no menor ponto 
reflectir sobre a confiança, que todos devem terno Soberano; 
mas por outra parte naõ pode obscurar-se, que aquelles indivi-
duos dam sobeja causa a tal mal. 

Quanto aos rumores sobre o Conde de Palmella, tem-se dicto 
abertamente, que elle intenta propor no Rio-de-Janeiro o plano, 
de vir a Lisboa o Principe Real, com uma Charta Constitucio
nal, sanccionada com o nome d'El Rey, mas feita segundo as 
ideas daquelle fidalgo, sendo elle o principal conselheiro, e exe
cutor dessas suas ideas. 

Ora, a parte que tomou o Conde de Palmella com os antigos 
Governadores do Reyno, para se oppôr á Revolução, faz com 
que elle seja o mais incapaz de todos os homens, para que El 
Rey o empregue em tal serviço; porque he o homem mais sus
peito á naçaõ ; seja porque elle foi o conselheiro dos taes Gover
nadores, seja porque a opinião, que ha de suas ideas, he, qne elle 
desejava as cortes, que mandou assoalhar no Investigador ; isto 
he umas Cortes, em que o Conde e seu partido governassem El 
Rey e a naçaõ, a seu arbítrio. 

Precindamos da exactidaõ ou naõ exactidaõ desses rumores, 
dizemos, que, se a mera idea de que elles se realizem produz os 
effeitos qne mencionamos acima ; que será se em Lisboa se vir 
chegar o Principe Real, acompanhado do Conde de Palmella, ou 
se souber que o Conde está influindo nos Conselhos da Corte do 
Rio-de-Janeiro. 

No estado actual das cousas, naõ basta que as medida* publi
cas sejam justas e boas, he a demais mui essencial, que sejam 
propostas por homens, em que a naçaõ acredite, o que naõ pode 
succederá respeito do Conde, pelas razoens, que temos apontado; 
e se El Rey, por infelicidade, houvesse de empregado, as conse
qüências estaõ patentes. 

Os agentes do partido Aristocrático, em Londres, se tem ulti
mamente empregado em escrever contra as Cortes actuaes de 
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Portugal, e em fazer os louvores das antigas; assim como se 
saíram com um aranzel, a favor dos Fidalgos Portuguezes: e 
todos sabem a pandilha d'onde saem taes escriptos. 

A única asserçaõ, quanto ás Cortes, que tem apparencia de 
argumento (porque graças á boa fortuna, o Advogado desse par
tido he tam máo como a causa que advoga) he dizerem, que as 
Cortes, que a naçaõ desejava, e que o primeiro Governo Revolu
cionário prometteo convocar, eram as Cortes velhas, e naõ ou
tras, que a naçaõ naõ conhecia ; mas que os Revolucionários 
tem faltado ao que prometteram, e mudaram de systema, logo 
que se apoderaram do Governo. 

A isto respondemos, que, logo desde o principio, quando o 
Conde de Palmella, e seus coadjuctores offerecêram as Cortes 
velhas, a Juncta do Porto regeitou com desprezo essa proposta; 
porque, pelo modo e tempo em que a offerta foi feita, se conhe
ceo mui bem, que isto naõ éra mais do que um mero estratagema, 
para o partido Aristocrático se apossar do Governo do Reyno, 
a despeito da authoridade d'El Rey, de quem naõ haviam rece
bido tal commissaõ, e com prejuízo da naçaõ, que naõ seria 
ouvida em taes Cortes. 

Se o Conde de Palmella, e os outros de seu conloio, tivessem 
feito com que se chamassem essas mesmas Cortes velhas, antes 
de arrebentar a revolução, com isso a teriam talvez atalhado, 
persuadindo-se o povo de que voluntária e sinceramente queriam 
entrar em reformas úteis ; mas uma vez que continuaram no 
mesmo systema, e só offerecêram mudança, quando ja o poder 
lhe éra arrancado das maõs, naõ podiam esperar que ninguém 
accreditasse em sua sinceridade, e nada éra mais natural do que 
continuar a torrente da revolução, cada vez em sentido mais de
mocrático; porque essa he a tendência de todas as revoluçoens 
populares ; uma vez que esses fidalgos Estadistas nem prevêram 
nem precaveram o mal, devem sujeitar-se ás conseqüências in
evitáveis. 

Attreve-se este partido Aristocrata, a dizer, em louvor dos fi
dalgos, que como classe naõ se devem todos suppôr incapazes 
da confiança publica, posto que alguns indivíduos o sejam. Noa 
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mantemos a proposição inversa, e da nossa opinião he toda a na
çaõ: como classe os fidalgos paru nada prestam ; posto que al
guns indivíduos delles possam ser mui bons cidadãos. 

E senaõ digam-nos; de que serve hoje em dia em Portugal, 
no estado a que o Governo se achava reduzido, um Duque, um 
Marquez ou um Conde ? 

Um titular, como tal, gozando muitos privilégios de sua classe, 
naõ tinha nenhum dever, que lhe fosse imposto, a beneficio da 
naçaõ. 

Se o Marquez era proprietário, e de suas propriedades pagava 
tributos, era isso como proprietário, e naô como Maiquez : se éra 
coronel de um regimento, os seus serviços militares eram, uaõ 
de Marquez, mas sim como o de outro qualquer Coronel; < quaes 
saõ, pois, os serviços, ou utilidade de tal Marquez, como Mar-
quez.que sirvam de retribuição aos muitose grandes privilégios, 
de que gozava por ser Marquez. 

Se a nobreza, pois, por sua culpa e negligencia, ou pela poli
tica mesmo do Governo, ficou reduzida a uaõ ser de utilidade, 
mas só de pezo á naçaõ < por que espécie de intrigas poderá o 
Conde de Palmella, e seus sequazes, fazer accreditalla de útil 
n as instituiçoens Nacionaes ? 

A prova de que este éra o conoeito, em que a Nobreza Titular 
de Portugal era tida pela Naçaõ, acha-se em que nem um só Ti
tular foi sequer proposto para membro das Cortes, quando pelos 
regulamentos publicados para as eleiçoens, naô havia tal exclu
são. 

A nobreza, pois, caio por sua nullidade; e se El Rey ainda 
der ouvidos ás soggestoens de Palmella e Companhia, perderá 
aiuda mais do que tem perdido, com taes conselheiros. Mas 
he de esperar, que a experiência do estado de cousas, a que taes 
conselhos, e tal systema tem conduzido, faça abrir os olhos,para 
se naõ attender mais a tal gente. 

O mal que governaram está demonstrado pelos effeitos , e naô 
he possivel que se continue a ouvir a mesma gente, que levou 
as cousas ao estado em que se acham. O único apoio d' El 
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Rey está no povo, e naõ em algnma classe privilegiada, que 
naõ tem poder phisico, e tem perdido absolutamenie toda a sua 
força moral. 

Publicáram-se pela imprensa em Lisboa dous papeis, que 
nos naõ fizemos cargo de transcrever, porque nos naõ parece
ram authentico: um he uma carta que se diz escripta pela 

Juncta do Porto a El Rey, e traz as assignaturas dos membros 
daquella juncta; mas a sua data he de epocha, posterior á dis
solução daquella juncta, ou sua uniaõ com a de Lisboa, o que 
faz suspeita a sua authenticidade. 

Outro he um Manifesto á naçaõ: este nem assignatura traz; 
e vemos, que ja se propoz em Cortes o fazer o manifesto, em 
que se justifiquem os procedimennos da revolução : a este pois 
attenderemos, quando se publicar, como o único documento, 
que devemos olhar como authentico, sobre esta matéria. 

Entre os estabelecimentos úteis, que a revolução trouxe com 
sigo em Portugal, he um em Liboa, que se chamou o Gabinete 
Literário ; associação cujas despezas saõ feitas por subscrip
çoens, e fundos de accionistas proprietários, e cujos fins naõ o es
tabelecer para uso dos subscriptores e proprietários, uma li
vraria de conhecimentos do tempo, como jornaes, &c. em Portu
guez e lingas estrangeiras, com os livros e mappas necessários, 
para fazer este estabelicimento verdadeiramente útil. Accresce 
a isto, que se propõem publicar, sem período determinado, as 
memórias sobre as sciencias moraes, que se dirigirem á socie
dade para esta fim. 

AMERICA-HESPANHOLA. 

A p. 89 publicamos um documento, que nos parece ser o de 
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maior importância, que até aqui temos visto, relativo aos negó
cios da America Hespanhola. 

He este documento um tractado de armistício, pelo período 
de seis mezes, para tractar da paz; e feito, segundo as appaien-

cias, quando o General Hespanhol Morillo, se achava no maior 
aperto; e circumscripto, como se vê do mesmo tractado, ao ter
ritório immediato á cidade de Caracas, apertado de todos os la
dos, e desemparado suecessivamente por vários officiaes, corpos 
de tropa, e districtos, que se passavam ao partido opposto. 

Aos 25 de Novembro foi assignado o armistício ; aos 26 foi 
ratificado, e aos 27, o General Bolívar, acompanhado do seu es
tado-maior se encontrou com os Commissarios, no Quartel-gene
ral de Morillo. 

Os Generaes abraçáram-se um ao outro, e ambos levantaram 
uma pedra na praça, em monumento de reconciliação das duas 
partes contendentes. 

Nomearam-se logo Commissarios, da parte do Governo de 
Columbia, para irem a Madrid tractar da paz. 

O forte Cienega foi tomado de assalto aos 11 de Outubro, fi
cando mortos 690 Hespanhoes da guarniçaõ : no dia seguinte 
anchorou Brion com a sua esquadra no rio Magdalena, em frente 
da cidade de Santa Martha, a qual se rendeo á primeira intima
çaõ. 

Aos 20 de Dezembro chegou a La Guayra, vindo de Cadiz, 
uma esquadra de 3 fragatas, um brigue de 22 peças, uma pola
ca de 16, e três transportes, com 15.000 armamentos, farda
mentos e muniçoens para o exercito. 

Diz-se que o General Morillo, havendo resignado o commando 
ao General La Torre, partia para Porto Cabello, aondeinteutava 
embarcar-se para a Hespanha. 

O prejuízo, que existe na Europa, a cerca dos recursos, po
pulação, e energia da America, esta tam arraigado, que mal 
nos podemos persuadir de que o General Morillo tivesse instruc
çoens da Corte de Madrid, para negociar um armistício • m Ve
nezuela, com as vistas de negociação de paz, sendo esta fundada 
no principio de reconhecer a independência da Republica de Co-
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lumbia. E por outra parte, as declaraçoens do Presidente Bolí
var, do Congresso e de todos os chefes de mais influencia na
quelle paiz, tem sido tam positivas no ponto da independência, 
que sem ella naõ he de suppôr, que seattenda a proposiçoens 
de paz. 

Nestes termos, naõ vemos razaõ de esperar, que deste armis
tício se siga directamente a paz. Os innumciaveis exemplos de 
perfídia, com que se tem violado as capitulaçoens feitas com os 
insurgentes, pouca esperança daõ de que este armistício, dicta-
do pela necessidade, seja executado de boa fé ; mas se o for, 
entaõ talvez ainda se renove o seu período de seis mezes, e no 
entanto teraõ os Hespanhoes tempo e opportunidade de conhecer 
quam impossível he, que a Hespanha torne a ser senhora abso
luta daquellas provincias: entaõ, e só entaõ, he que poderão o 
Hespanhoes pensar em uma paz; fundada no reconhecimento da 
independeneia das suas ex-colonias. 

A pezar destes nossos raciocínios, o rumor diz, que o tractado 
de armistício contém um artigo secreto, pelo qual se reconhece 
a independência da Republica de Columbia, como baze para as 
negociaçoens futuras. 

A proclamaçaõ de p. 165 annuncia a deserção de Reyes Var
gas, que se passou do serviço Hespanhol para o da Repnblica de 
Columbia. Vargas he um Americano, que se diz descendente 
dos caciques do paiz, he sem duvida homem de importância na 
sua pátria. 

Naõ pode haver duvida, que a deserção deste chefe, assim 
como a de outros corpos de tropas, que o precederam na mesma 
linha de comportamento, devia influir para que Morillo pedisse 
o armistício: e tanto mais quanto este general se achava entre 
dous fogos, tendo Bolívar em Truxillo, de uma parte, e Reyes 
Vargas, em Carora, pela outra. 

Pelo officio, que deixamos copiado a p . 164 se vê, que a cidade, 
e naturalmente a provincia, de Guayaquil se declarou pela causa 
da independência. Este successodeve necessariamente estreitai 
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os recursos do Peru, pondo-lhe em inimizade a fronteira do Nor-
te, assim como éra atacado pela do Sul com as forças do Chile. 

FRANÇA. 

As gazetas Francezas, assim como as noticias particulares, 
mencionaram novo ataque contra as vidas das pessoas Reaes, 
que se descubrio somente na explosão, que se ouvio no palácio 
das Thuilleiias, no dia 27 de Janeiro ás 4 horas e 3 quartos da 
tarde; e que se suppoz provir de um pequeno barril de pólvora, 
colocado em um dos corredores do palácio. A explosão naõ 
causou outro damno, senaõ quebrar algumas vidraças e por
tas. 

Um individuo, que se prendeo como suspeito, matou-se, ao 
tempo que o prenderam; depois succedérara varias outras t i -
plosoens similhantes em Paris; mas por fim nenhnma impor
tância se deo a taes factos. 

Quanto aos negócios políticos, os ministros tem tal maioridade 
de votos na Câmara dos Deputados, que naõ duvidam da ap
provaçaõ de suas propostas, sejam ellas quaes forem; mas ha 
muito quem affirme, que esta maioridade na Câmara está bem 
longe de representar a maioridade de sentimentos na naçaõ. 
Como a imprensa na França está sugeita á censura,naõ ha meio 
por quese possam conhecer os sentimentos verdadeiros do povo; 
assim se estes forem, como se affirma, em direcçaõ opposta ao 
Governo, tanto mais temível será a explosão quanto for menoi 
esperada. 

Desde que começou a revolução da França todos os Governoi, 
que se succedéram uns aos outros, estribaram a sua estabilidade, 
no que chamavam a espionagem da Policia ; mas a queda de 
todos esses Governos he bastante prova de que essa espiou-
gera he apoio em que nenhum Governo se deve fiar. 
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HESPANHA. 

As declaraçoens dos Alliados contra Napoies, tem envolvido 
a presente ordem de cousas na Hespanha, e as Gazetas da Fran
ça e da Alemanha, todas sugeitas ao Governo, tem de tem
pos a tempos publicado vários paragraphos, com noticias de 
commoçoens em Hespanha, como para indicar que éra necessá
ria a sua ingerência na Hespanha assim como em Napoies. 

He certo que El Rey de Hespanha foi um dia insultado pela 
populaça, com gritos que mostravam falta de respeito; e no 
que as guardas d' El Rey acutilaram alguns dos do povo; mas 
também he certo, que sendo essas guardas informadas depois, 
de que os taes gritos procediam de pessoas connexas com o 
Palácio, se suspeitou que isso fosse trama concertada de pro
pósito, para excitar a sediçaõ no povo, e tirar dahi pretexto 
para arguir contra as instituiçoens Constitucionaes da Hespa
nha. 

Com esta informação se indignaram tanto as guardas, quehouve 
d* entrre ellas quem declarasse, que naõ desembainhariam mais 
a espada em defensa d' El Rey ; e assim foi necesario mandar 
para palácio uma guarda naõ de tropas, mas de officiaes de j us-
tiça. 

Este* tumulto cessou em tam breve tempo, quanto a sua cau
sa éra insignificante ; mas descubriram-se certos papeis impres
sos e sediciosos, cuja origem se traçou a um dos Capelaens d'EI 
Rey; e motivou o serem prezas algumas pessoas, para se inda
gar a causa originai ia desses movimentos, que ao todo se sup
poem de pouca monta, e se attribuem aos partidistas, que ainda 
testam, do antigo systema. 

Por noticias de Lisboa se sabe, que houve em Burgos tam
bém algumas commoçoens ; alguns dos conspirados foram pre
sos, e entre outros D. Manuel de Castro, que na Juncta Apos
tólica éra chamado o Baraõ de Sancti Johani: o que tudo mos
tra, qual he a fonte dessas tentativas contra o Governo Consti
tucional. 
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INGLATERRA 

A circular, que transcrevemos a p. 95 he um documento da 
mais alta importância, para todas as potências da Europa, quer 
se considere nos argumentos que encerra, quer se pondere nas 
conseqüências, que deve produzir. 

Este documento, sendo apresentado ao Parlamento, produzio 
vivos debates em ambas as Câmaras ; e parece, que a opinião 
concurrente de todos os membros éra reprovar o ataque dos Al
liados contra Napoies, como injusto a respeito dos Napolitanos, 
e como exemplo perigoso para o resto da Europa. A única di
ferença, que observamos, nas expressoens dos differentes Mem
bros, que tomaram parte nos debates, foi, que os do partido Mi
nisterial pouparam quanto puderam o character dos Gabinetes 
Alliados: os Membros da opposiçaõ, porem, expondo as mes
mas ideas de desapprovaçaõ, designaram a injustiça do ataque 
contra Napoies, com os termos mais fortes, que a língua Ingle
za lhes pôde suggerir. 

Daqui concluímos, que se os Napolitanos naõ tem de esperar 
auxilio da Gram Bretanha, também os Alliados naõ achaiaõ 
apoio, nem na Naçaõ, nem no Governo Inglez; e talvez quan
do as vistas de Áustria e Rússia forem um pouco mais desenvol
vidas, o Gabinetes de Londres se naõ contente de ser mero ex-
pectador da sorte da Itália. 

NÁPOLES 

Aos 31 de Janeiro, o Principe Regente foi em pessoa encer
rar a sessaõ do Parlamento, o que fez com a seguinte falia: 

" Senhores !—Chegamos ao fim do primeiro período de vossas 
sessoens; e tenho o prazer de vos testemunhar a minha satis
facçaõ, pelo comportamento, que o Parlamento tem seguido, 
e pelo respeito, que nunca tem cessado de mostrar ao throno. 
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O meu coração está sensivelmente tocado, com os signaes de 
affeiçaõ, queo Parlamento tem mostrado a meu respeito, em todas 
as oceasioens, fazendo o mesmo para com a minha familia; e 
sobretudo, pela cordial e respeituosa maneira, com que o Parla
mento e a Naçaõ, cujos representantes vós sois, confiou a El 
Rey, meu augusto Pay, a defensa da causa da independência. 
Lisongeo-me de que poderei em breve tempo annunciar-vos, que 
os seus esforços foram coroados com feliz resultado. No em tan
to posso annunciar-vos, que a sua saúde, naõ obstante uma 
longa viagem, em estação rigerosa, uaõ soffreo detrimento al
gum. Tenho presenciado com verdadeira satisfacçaõ, o que vós 
tendes feito para melhorar as finanças reorganizar o exercito, 
e pôr o Reyno em respeitável estado de defensa. 

Depois de algumas outras observaçoens, sobre o estado in
terno do Reyno, S. A. R. concluio a sua falia asssim :— 

" Vejo com prazer, que os membros do Parlamento ficam em 
Napoies; primeiro, porque elles se empregarão, durante o breve 
intervallo entre esta e a seguinte sessaõ, em fazer preparativos 
para os trabalhos, em que se haõ de empregar ; e segundo; por 
que elles estarão á maõ, se conforme as circumstancias, e em 
obediência ás providencias da Constituição, eu me vir na ne
cessidade de requerer da Commissaõ permanente uma convoca
ção extraordinária do Parlamento, desejando sempre obrar de 
perfeito acordo com a Naçaõ, e assegurar assim a confiança, que 
ella em mim póem." 

No entanto tem continuado os preparativos de guerra, e pa-
parece que os Napolitanos estaõ resolvidos a naõ se submetteiem 
ao dictame das Potências Estrangeiras, em seus negócios do
mésticos, sem fazer o devido esforço por sua independência; mas 
a contenda nos parece, ao presente, mui desigual em recursos, 
como o he em justiça. 
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POTÊNCIAS ALLIADAS. 

Depois de muitas noticias contradictorias, sobre a resolução 
dos Alliados a iespeito de Napoies, parece que em fim o Im
perador de Áustria mandou marchar as suas tiopas contra os 
Napolitanos; a mais authentica noticia a este respeito, he a se
guinte— 

Proclamaçaõ do General Frimont ao Exercito. 

O Exercito, cujo commando supremo me foi confiado por S. M. 
o Imperador, marcha para as fronteiras do paiz, com intençoens 
pacificas. Os acontecimentos, que tem perturbado a tranquilli
dade da Itália, taõ os únicos motivos da nossa marcha. Naõ 
avançamos, como em 1815, contra um atrevido inimigo. Todo 
o habitante de Napoies, que he fiel e bem intencionado, será 
nosso amigo. O dever dos officiaes e dos soldados será agora 
observar a mais estricta ordem, e o meu será o de a manter, 
por todos os meios em meu poder. Quer o exercito passe pelos 
pacíficos Estados da Itália, quer ponha os pes no território 
Italiano, o meu constante cuidado será dirigido a que elle pre
serve a mesma disciplina eamor de ordem, que adquirio nos an
nos de 1815 e 1817, nos mesmos paizes, em que vam agora en
trar. Ninguém senaõ os inimigos da tranquillidade de seus 
concidadãos, ninguém senaõ rebeldes aos sentimento» de «eu 
Rey, se nos podem oppór. Se elles puderem alcançar mesmo 
o fazerem com que outros nos resistam, ainda assim naõ conse
guirão desviar-nos do saudável plano, que nos he prescnpto. 
As conseqüências de sua empreza cairaõ somente sobre suas ca
beças, e naõ sobre as dos pacíficos cidadãos. Se he glorioso 
ao soldado cumprir com seu dever no campo da batalha, naô lhe 
he menos glorioso segurar a tranquillidade geral, contra os ata
ques de homens mál intencionados, O nosso Imperador descan-
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ça em uós, e nós também justificaremos nesta occasiaõ a sua 
confiança e a reputação do nosso exercito, sem recorrer aos sen
timentos de que naturalmente estamos animados, para o pre
enchimento de nossos deveres. 

GIOVANI, BARAÕ DE FRIMONT. 

General de Cavallaria. 
Quartel General de Padua 

4 de Fevereiro 1821. 
0 Duqne de Gallo foi expedido pelos Alliados, com o sen ul-

timatum ao Parlamento Napolitano, com a proposição de que se 
rendessem as fortalezas ás tropas Austríacas incondicionalmente, 
e no caso de opposiçaõ seria o Reyno todo occupado militar-
meote, impondo-se-lhe as contribuiçoens necessárias para pagarem 
todas as despezas da guerra. 

Como a natureza destas proposiçoens eram ja sabidas, o Du
que de Gallo naõ se attreveo a entrar de dia em Napoies, o que 
fez privadamente aos 8 de Fevereiro ; mas os Napolitanos cui
daram em obstruir as estradas que vam de Napoies a Roma, e 
aos 11 tinham ja as fronteiras gnarnecidas de tropas, e ameaça
vam occupar Roma. O Saucto Padre expedio uma proclamaçaõ 
pela qual declara a sua neutralidade, mas concede livre passagem 
por seus Estados ás tropas Austríacas ; e o Pontífice estava 
preparado a sair de Roma, caso aquella cidade viesse a ser o 
theatro das tropas contendentes. 

Os Austríacos passaram o Po em quatro pontos, com 90.000 
homens, e aos 15 de Fevereiro chegaram a Fano, no Adriático, 
algumas das guardas avançadas. Os Napolitanos tinham nas 
fronteiras um corpo de 45.000 homens ás ordens do General Ca-
rascosa. O General Guilhermo Pepe commandara outro corpo 
de 40.000 homens, na linha de Abruzzo. 

O mais notável nesta decisaõ he, que o Principe Regente de 
Napoies, na falia que fez pela separação do Parlamento, e que 
levamos copiada acima, parece estar seguro do contrario. Don
de concluímos, que, ou o Rey de Napoies naõ foi informado 
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desta decisaõ ou naô quiz communicar esta informação a seu 
filho em Napoies. 

Como quer que seja, a Áustria tem entrado na invasão de 
Napoies, medida que os Austríacos tem intentado muitas vezes, 

ede que nunca tiraram bom partido. Mas nesta occasiaõ a guerra 
contra Nápoles he peculiarmente interessante á Hespanha, Portu
gal e á mesma França; assim apenas podemos suppôr, que as 
hostilidades deixem de communicar-se a outros Estados da Eu
ropa. 

Os jornaes tem publicado o extracto de uma carta datada de 
Laybach, de 18 de Janeiro, referindo, que a aversão do Impera
dor de Áustria, contra os doutrinas revolurinarias, se mostrara 
na resposta que deo aos professores do Lyceomde Laybach, que 
lhe haviam apresentado um memorial de cumprimentos na sua 
chegada ; a , a i resposta he a seguinte:— 

Senhores!—Os estudante» de Carniola tem sempre merecido 
louvor. Trabalhai por conservállos neste bom character. Per
manecei sempre fieis ao que he antigo ; porque o que he antigo 
he bom, e assim o acharam nossos antepassados, f Porque naõ 
será o mesmo a nosso respeito ? Em outras partes, o povo occu-
cupa-se com ideas novas, que eu naõ approvo e que nunca 
approvarei. Guardai-vos de taes ideas : naõ vos ligueis senaõ ao 
que he positivo. Eu naõ quero homens sábios : quero somente 
vassallos leaes e bons ; e he o vosso dever formállos. Quem 
serve, instruirá conforme as minhas ordens ; e quem se achar 
incapaz disso, e abraçar as ideas novas, melhor será que se vá, 
ou eu o farei marchar." 

Estes sentimentos individuaes do Imperador de Áustria, ex
plicam cabalmente os motivos da invasão de Napoies, ma» lia 
muitos outros elementos políticos, que devem ultimamente in
fluir na decisaõ desta questão. 
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CONRESPONDENCIA. 

Carla ao Redactor, sobre a Medalha de Condecoração 
do Exercito de Portugal. 

Rio-de-Janeiro 4 de Agosto 1820, 

Senhor Redactor! 

Acabo de lér no seu interessante Jornal do mez de Maio próxi
mo passado, o plano que S. M. foi servido approvar, para a dis
tribuição de uma Medalha ao Exercito de Portugal; a benéfica 
intenção d' El Rey, para com os briosos soldados, que obtiveram 
a gloria de empregar a vida na ultima guerra da Península, he 
manifesta; porem, Senhor Redactor, eu espero da sua impar
cialidade, e amor á Justiça, o honroso obséquio de permittir, que 
algumas pequenas observaçoens, relativas aquelle Plano, appa-
reçam no seu Jornal, para que, por aquillo que se diz, possa 
colligir-se quanto poderia dizer-se. 

Primeiramente observa-se, que, tendo sido Sua Majestade ser
vido conceder ao Exercito de Portugal uma decoração em 
geral, pelos serviços feitos na defeza dos seus Reaes direi
tos, e da Pátria, foi o Plano para a distribuição delia de tal 
modo preparado, que o Colar, o gráo supremo de honra desta 
Ordem Nacional, naõ pertence a General algum da Naçaõ ; caso 
novo na chronica das instituiçoens desta natureza. 

Em segundo lugar, a Campanha de 1808, baze da nossa inde
pendência, timbre da nossa gloria, naõ enlia em calculo para um 
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só official ou soldado Portuguez, enfeitando-se com ella alguns 
officiaes estrangeiros : o sangue derramado em Évora, na Roliça, 
e Vimeiro, o sangue da fidelidade, o fructo da coragem, ódio ao 
despotismo, o amor ao nosso Rey, naõ nierecêo consideração ! 
He necessário que o Marechal General juncto á Real Pessoa fosse 
impelido por motivos bem imperiosos, para se esquecer de uma 
Época, que nos he tam chara, e nos dá tanta gloria. 

Alem disto ordena o Plano, que quatro campanhas sejam 
iguaes a uma Cruz de Ouro ; três ou duas a uma Cruz da Prata; 
e uma campanha igual a nada. 

Esta classificação he dura, envolve o dissabor de centenas de 
officiaes, que, tendo feito tndo quanto puderam, tudo quanto lhes 
foi ordenado, que tendo sempre seguido as bandeiras dos Corpos, 
que lhes foram destinados, tem direito a uma parte daquella de
coração, igual á porçaõ dos seus serviços, edos seus sacrifícios; 
porque, Seuhor Redactor, heesta a primeira vez, que se preten
de mostrar, que a unidade he igual a zero ; foi só uma a campa
nha de 1815; e uma só a batalha de Waterloo, e todo o Exerci
to foi decorado. 

Ura official, que, na primeira campanha, na primeira batalha, 
no primeiro piquete, perdeo uma perna, foi desgraçado ; mas El 
Rey foi fielmente servido, a Pátria foi defendida com o seu san
gue, deo quanto tinha, servto em quanto pôde, nada ficou dere-
ndo; a pezar disto, quando as decoraçoens forem divididas, aquel
le official verá em si uma perna de menos, que atteste a sua 
fidelidade, mas naõ verá em seu peito uma fita, que possa con-
solállo da perca de seus membros. 

Ha centenas de officiaes, que fizeram uma so campanha na Pe
nínsula; uns porque »e impossibilitaram na primeira; outroí; 
porque foram mandados para os Depósitos, que, por ordem do 
Marechal General juncto áReal Pessoa, eram dos ma hábeis; 
outros porque os seus Regimentos foram empregados nas guar-
niçoens das praças da priuieira ordem ; e outros, Senhor, porque 
a sua pouca idade lhes naõ permittio pegar em armas, senaõ no 
penúltimo anno da guerra como se verificou no grande numerode 
cadetes, que sendo promovido» officiaes ainda nos depósitos, «ó 
nas immediaçoens dos Pyrineos pudeiam reunir-se aos coipoâ 
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que lhes haviam sido destinados ; estes officiaes, que foram a-
duzentos léguas da sua Pátria derramar o sangue, ou perder a 
vida nas batalhas de 1814 i naõ tem merecimento algum ? 

O artigo daquelle Plano relativo á guarniçaõ das praças da pri
meira ordem, he digno de observação. 

< Que culpa teve o Regimento N." 24. de Infanteria, na capi
tulação de Almeida. Fez a sua guarniçaõ com valentia, soffreo 
nella uma explosão terrível, foi prisioneiro de guerra, pela capi
tulação feita e assignada pelo Governador Guilherme Cox; e 
ainda depois, illudindo a vigilância dos Francezes, que o arrasta
vam, evadio-se quasi todo, desde Almeida até Salamanca, afron
tando immediatos perigos, e novamente organizado foi um dos 
melhores do Exercito: a pezar de tantos sacrifícios, este servi
ço naõ lhe he contado : porque a praça se rendeo : i em que par
te do mundo ha praças inexpugnáveis ? Tenho lido, e creio, que 
os Hespachoes fizeram prodigios de valor em Saragoça, e que 
seus defensores {oram reputados beneméritos da Pátria, ainda que 
os Francezes tomaram a cidade; o exercito Anglo-Luzo tomou 
S. Sebastião e Badajoz, masainda ninguém disse, que os Fran
cezes defenderam mal aquellas praças, porque foram escalladas. 

Mui poucos officiaes Portuguezes foram empregados no Es
tado Maior, ainda assim saõ, pela maior parte, excluídos; porque 
poucos tinham a graduação, que o Piano exige, e apenas se ve
rifica nos officiaes Inglezes, que, entrando com accesso nas nos
sas fileiras, ficavam logo habilitados. 

Isto basta para fazer ver, que aquella parcialidade que nos dis
persou pelas Divisoens lnglezas, he a mesma que nosdecoia; isto 
basta para fazer crer no fatalismo, que ha tempos nos condemna 
a ganhar louros, para ornar frontes alheias. 

O calumniador deve occultar o seu nome, mas quem profere 
verdades dYvideucia, para que ha de esconder-se r 

Fiel a este principio tenho o honra de ser. 
De V. inee. 

m.to att.o ven. e cr.o 
RODRIGO PINTOPIZARRO. 

Major Ajud.«c d'Ordens do Go
verno do Marauhaõ. 
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Carta ao Redactor, sobre o fallecido Jozé Sebastião de 

França. 

Seuhor Redactor do Correio Braziliense. 

Naõ posso por mais tempo levar á paciência, o silencio que os 
nossos Periódicos Portuguezes tem conservado por tantos mezei, 
depois da morte do nosso bom Portuguez Jozé Sebastião de Fran
ça. O custume aqui practicado, em patentear ao publico, por 
meio da imprensa, os merecimentos de qualquer, que se tem 
dislinguido durante sua vida, me fazia persuadir teriam dicto 
alguma cousa, em commemoraçaõ de sua memória. Certamente 
naõ ha razaõ para haver queixa de V Mce. mas sim daquelles 
que o viam de perto, que tantas oceasioens tinham de presenciar 
as suas boas qualidades, pelos freqüentes e liberaes convites, que 
delle recebiam. Naõ me importa fazer saber aos nossos Com
patriotas, que perdemos uin bom Portuguez em Londres, Portu
guez em palavras e obras, generoso, affavel, e respeitado de to
dos ; que procurou unir os Portuguezes, mais estreitamente, na 
sociedade, que aqui se formou, de que elle foi Presidente por vá
rios annos. Naõ me importa fazer saber, que foi elle, quem pro-
moveo o requirimento a Sua Majestade, para que os nossos filhos, 
nascidos em paizes estrangeiros, fossem considerados Portugue
zes, o que d'antes naõ eram. Naõ me importa fazer saber aos 
meus compatriotas outras quaesquer boas qualidades, de que 
elle era dotado : mas, Senhor Redactor, o que me importa que 
todos saibam, e o que desejo se faça patente aos Portuguezes, 
he, que a Jozé Sebastião de França, á sua memória, se deve a 
generosidade da naçaõ Ingleza ; a generosa subscripçaõ, que 
aqui se levantou, para alivio daquelles, que sorTrèram na invasão 
Frauceza. Foi elle que suscitou e reromrnendou a idea a D. Do-
niiugos; e, creia Senhor Redactor, que muito mais lhe devemos, 
pela difficuldade que teve em persuadir aquelle Senhor; pois naô 
lhe cabia em cabeça, que tal cousa pudesse ser bem uuecedidi, 
trazendo em apoio de sua opin<aõ, alem d'outras frioleiras, um 
couto da subscripçaõ do Padre paia o oigaõ, mas aquelle bom 
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Portuguez, com puros sentimentos de patriotismo, e bem 
fazejos, depois de lhe responder ás outras objecçoens, lhe disse ; 
que o Padre saberia do seu officio de cantar no Coro ; porem ja 
mais de subscripçoens ; remataudo-lhe, porque se naõ poria em 
practica o que podia ser de muito bem e prejuizo nenhum. 

Aqui, Senhor Redactor, naõ posso deixar de observar, em que 
capacidade um e outro obrava, naquella occasiaõ.- ver quem 
procurava soccorrer aquelles infelices, e quem éra o que se op-
punha: mas como este naô he o meu ponto, continuarei com o 
meu objecto, dizendo, aV. m.ce que em ceusequencia da lem
brança e esforços daquelle bom patriota, se deo principio á sub
scripçaõ, e todos sabem o seu resultado feliz. Ora como os 
bens saõ relativos, naõ se pode ignorar o grande bem que Por
tugal recebeo por tal beneficio; estando coino se expressou a 
Commissaõ de Lisboa, em tal estado alguns povos, que sò ven
do he que se podia fazer idéa adequada da miséria em que o ini
migo os tinha deixado. Desta fôrma persuado-me, Senhor Re
dactor, que he de justiça, que naõ só os participantes daquelle 
beneficio como todos os mais Portuguezes, e a posteridade, sai
bam a quem se deve a origem de tanto bem, e por nenhum ou
tro modo julgo se possa isto fazer mais própria e efflcazmente, 
que pelo meio do seu patriótico e erudito Jornal, se assim jul
gar acertado inserir esta. Creia-me, Senhor Redactor, que 
naõ tenho relação alguma com o falecido, seudo o meu objecto 
em dirigir esta a V. m.cc unicamente o patentear o merecimen
to, e dar o seu a seu dono, 

Sou com respeito 
DeV. m.ce 

muito seu venerador. 
Londres 17 de Fevereiro, 1821 P A T R I O T A . 





CORREIO BRAZILIENSE 

DE M A R Ç O 1821. 

Na quarta parte nova os campos ára; 
£ se mais mundo houvera lá chegara. 

CAMOENS, C. V I I . e l 4 

POLÍTICA. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL, BRAZIL, E ALGARVES. 

Decreto das Cortes abolindo a Commissaõ do Thesouro. 

As Cortes Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portu
gueza, tendo em vista a simplificação e unidade de sys
tema, de que essencialmente depende a boa arrecadação 
e administração da Fazenda Publica: decretam, que fi
que abolida a Commissaõ do Thesouro Publico Nacional, 
creada por portaria do primeiro de Dezembro de 1820; 
* que o Secretario da Regência do Reyno, encarregado 
dos negócios da Fazenda, seja o próprio Administrador 

* Presidente do Thesouro Publico Nacional. A Regen-
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cia do Reyno o tenha assim entendido, e faça executar. 
Paço das Cortes em 8 de Fevereiro de 1821. 

ARCEBISPO DA BAHIA. Presidente. 
Joaõ Baptista Filgueiras. > Secretários. 
José Joaquim Rodrigues Bastos. * 

Avizo á Regência sobre o Erário, para que se obtenha 
informação da receita e despeza publica. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor.—As Corte» 
Geraes e Extraordinárias, tendo presente o officio do Se
cretario dos Negócios da Fazenda, datado de 9 de Feve
reiro corrente, tem determinado o seguinte :—Quanto ao 
que o dicto Secretario observa, sobre naõ haver no The
souro Nacional inventario ou relação dos direitos ou ren
dimentos públicos; contas correntes cornos exactores, 
credores, e devedores do mesmo Thesouro; nem contas 
líquidas das enormissimas despezas tocantes â repartição 
da Guerra e Marinha, confiam as Cortes, no zelo e sabe
doria da Regência do Reyno, que sobre estes e outros 
importantíssimos objectos se ha de proceder para o futu
ro com aquella energia e firmeza, que pede a justiça, e 
a presente urgência pnblica, estranhando-se mui severa
mente aos Contadores Geraes, e a outros quaesquer em
pregados públicos tam perniciosa omissão, e removendo 
de seus cargos, e punindo com outras penas aquelles, 
que forem negligentes em cumprir as suas obrigaçoens; 
e quea mesma Regência assim o fará executar irremis-
sivelmente, e publicar no Diário, para exemplo de ou
tros: pois naõ pôde pôr-se em sua devida actividade o 
andamento da machina politica, sem justa e firmissima 
distribuição dos prêmios e das penas. A respeito da 
necessidade, que ha, «lese diminuírem as dietas despezas 
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da Guerra e Marinha, e as do Convento de Mafra, bem 
como sobre a arremataçaõ ou administração dos provi
mentos de boca, está a competente Commissaõ das Cor
tes presentemente deliberando sobre estas e outras urgen
tes matérias, a fim de darem as mesmas Cortes, o mais 
breve que for possivel, as providencias, que excederem 
as faculdades da Regência, confiando, quanto às que 
naõ excedem, que a mesma Regência provera com 
muita actividade tudo o que convier. Também se está 
formando o Regimento da Regência, e das Secretarias 
de Estado; e, em quanto se naõ ultima, será esta falta sup-
prida, pela sabedoria e cooperação da Regência, e dos 
dictos Secretários, tendente ao único fim do bem publi
co. O que tudo Vossa Excellencia fará presente na 
mesma Regência, para sua intelligencia e execução. 
Deus guarde a Vossa Excellencia. Paço das Cortes em 
16 de Fevereiro de 1821. 

JOAÕ BAPTISTA FELGUEIRAS. 

Senhor Conde de Sampaio. 

Decreto das Cortes para abolição das Coutadas. 

As Cortes Geraes, Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, considerando os males, que da conser
vação das coutadas para a caça resultam â agicultura, 
aos direitos de propriedade dos vizinhos dellas, à tran
quillidade e segurança delles; decretam:— 

1.° Todas as coutadas abertas, e destinadas para a ca
ça, constituidas em terrenos de qualquer natureza que 
sejam, ficam inteiramente abolidas, ficando salvos aos 
donos os direitos geraes da propriedade. 

2.° Ficara extinctos todos os empregos e officios, rela
tivos á guarda e administração das mesmas coutadas. Os 
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que ocoupara os empregos e officios, aqui abolidos, ficam 
percebendo seus ordenados, em quanto por outro decre
to se naõ regulam seus destinos ulteriores. 

3*. Na disposição do presente decreto naõ saõ compre
hendidas as coutadas muradas. 

4.° Todos os regimentos, leys e ordens, relativos às 
dietas contadas abertas, ficam desde ja revogadas e sem 
effeito. 

A Regência do Reyno assim o tenha entendido e faça 
executar. Paço das Cortes, em 8 de Fevereiro de 1821. 

ABCEBISPO DA BAHIA. Presidente. 
Joaõ Baptista Felgueiras Secretários. 
Jozé Joaquim Rodrigues Bastos. 

Decreto de amnistia, concedido pelas Cortes. 

As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, tendo feito as mais profundas consi
deraçoens, sobre os imprevistos eextraordinários aconte
cimentos, que desde o anno de 1807 impelllram alguns 
cidadãos Portuguezes a destinos forçados, a opinioens 
dictadas pela combinação das circumstancias occurrentei, 
e a darem passos orJenados pela coacçaõ: tendo as mes
mas Cortes considerado como um dever dictado pela Re
ligião Christaã, pela justiça epela humanidade, restituir 
estes cidadãos à sua pátria, e franquear-lhes os meios de 
se restabelecerem na opinião publica: decretam o se
guinte.— 

Io. Todos os Cidadãos Portuguezes, que por seu com
portamento ou opinioens políticas foram perseguidos, ou 
o temeram ser, e por isso estaõ auzentes da sua Pátria, 
•em terem sido processados e sentenciados, podem vol-
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tar a este Reyno, para gozarem o livre exercício de seus 

direitos. 
2 \ O artigo antecedente comprehende todas as pessoas 

sem distineçaõ de sexo, e de classe, que desde o anno 
de 1807, pelos motivos, e nas circumstancias declaradas 
no meemo artigo, se tiverem ausentado da sua pátria. 

3.» Os que tiverem sido processados, e coudemnadosa 
degredo, que estejam cumprindo, em alguma parte do 
Reyno Unido, pelos motivos declarados no 1.° artigo, fi
cam habilitados para poderem voltar à sua pátria, e ao 
livre exercício dos seus direitos; como se tivessem con
cluído seus degredos. 

4a. Os que tiverem sido condemnados, mas naõ execu
tadas as sentenças, ficam perdoados, para o mesmo fim de 
poderem voltar & sua Pátria, e ao exercício de seus di
reitos. A estes e aos comprehendidas no artigo 3.° fica 
livre o direito de embargarem, pelos meios judiciaes, as 
sentenças, que os coudemnaram, para poderem mostrar, 
sem embargo do lapso do tempo, que o perdaõ naõ re
caio sobre crime. 

3.° As viuvas, ascendentes, descendentes ou transvsr-
saes, dentro do quatro gráo, daquelles que, pelas mes
mas causas, soff rêram a pena ultima, poderão, sem embar
go do lapso do tempo, requerer revistas das mesmas sen
tenças, para reclamarem a honra, boa fama, e memória 
de seus maridos ou parentes, dentro do dicto gráo. 

Q.' O presente decreto assegura os direitos de terceiro, 
adquiridos por titulo oneroso, sobre os bens, que tiverem 
sido de algum dos comprehendidos no mesmo decreto, 
de qualquer natureza que sejam os mesmos bens. 

A Regência do Reyno o tenha assim entendido e faça 
executar. Paço das Cortes, em 9 de Fevereiro de 1821. 

A R C E B I S P O DA B A H I A . Presidente. 
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Joaõ Baptista Felgueiras. Jozé Joaquim Rodrigues de 
Bastos. Secretários. 

Edictal da Juncta do Commercio. 

A' Real Juncta do Commercio, Agricultura, Fabricas 
e Navegação, baixou em 19 do corrente mez e anno o 
Aviso do theor seguinte:— 

" Illustrissimo e Excellentissimo Senhor—Constando 
à Regência do Reyno, que nos navios mercantes, que 
saem deste porto, passam especialmente ao Brazil muitos 
marinheiros, além das tripulaçoens matriculadas; ordena 
a mesma Regência em nome d' El Rey o Senhor D. Joaõ 
VI. que a Real Juncta do Commercio destes Reynos faça 
declarar por Edictaes, que logo que os navios concluam 
os seus despachos o participem a esta Secretaria de Esta
do, para pelo navio em Commando no porto, se manda' 
rem passar as providencias adequadas, para obstar a esta 
emigração; medidas, que de modo algum impedirão a 
expedição doCommercio. Deus guarde a Vossa Excel
lencia. Palácio da Regência em 17 de Fevereiro de 1821.—> 
Francisco Maximiliano de Souza—Senhor Cypriano Ri
beiro Freire." 

E para a chegue & noticia de todos se mandou affixar 
o presente. Lisboa 20 de Fevereiro de 1821. 

(Assignado.) JOSÉ ACCURSIO DAS NEVES. 
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NÁPOLES. 

Cario d?El Rey ao Principe Regente. 

Amado Filho! Os sentimentos que me animam para 
promover a felicidade do meu povo, e os motivos, que 
me impellíram, em idade avançada e em estação rigorosa, 
a emprehender uma longa e penosa jornada, vos saõ bem 
conhecidos. Percebi que a nossa pátria estava ameaçada 
de novas desgraças, e fiquei convencido de que nenhuma 
consideração devia impedir um acto, que rne impunham 
os mais sagrados deveres. 

Depois da minha primeira entrevista cornos Soberanos, 
e de receber subseqüentemente as communicaçoens, que 
se me fizeram, relativamente ás deliberaçoens, que tive
ram lugar no Congresso em Tioppau, naõ me ficou du. 
vida alguma do juizo, que formavam as Potências Alua
das, sobre os acontecimentos de Napoies, desde o 1.° de 
Julho até o presente. Achei-os irrevogalmente determina
dos a naõ reconhecer a situação das cousas, que tem re
sultado, ou que podem resultar daquelles acontecimentos: 
olham para o nosso systema actual, como incompatível, 
tanto com a tranquillidade do meu Reyno, como com a 
segurança dos Estados vizinhos; e resolveram atacar-
nos com a força d'armas, se a força da persuasão naõ pro
duzir a immediata cessação daquelle curso de acçaõ. 

Esta he a declaração que os Soberanos, assim como os 
respectivos Plenipotenciarios,me fizeram, ede que nada os 
pôde induzir a separar-se. He além do meu poder, e creio 
que além do poder da possibilidade humana, obter diffe
rente resultado. Resta, pois, nenhuma incerteza, quanto 
a alternativa, em que nos achamos collocados, ou meios 
que nos ficam, para salvar o reyno do flagello da guerra. 

Se as condiçoens, em que os Soberanos insistem, forem 
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aceitas, as medidas a que ellas daraõ lugar, seraõ con
duzidas somente por minha intervenção. Devo informar-
vos de que os Monarchas exigem garantias, que conside
ram indispensavelmente necessárias, para a segurança dos 
Estados vizinhos. 

Quanto ao systema, que deve succeder á presente si
tuação dos negócios, os Soberanos tem commuuicado o 
ponto geral de vista, em que olham para esta questão. 
Consideram as medidas, que tem de adoptar-se, para 
dará estabilidade ao meu governo, que he necessária, ob
jecto da maior importância para a segurança e tranqüili
dade dos Estados, que confinam com o meu Reyno, e, 
consequentemente, a toda a Europa: porém sem assumir 
o poder de restringir minha livre escolha, na selecçaõ 
dessas medidas. Desejam, que, cercado pelos mais sábi
os e mais honrados homens d'entre os meus subditos, eu 
possa consultar os interesses permanentes de meu povo, 
sem perder de vista aquelles, que se involvem na man-
tença da paz geral; e que resulte dos meus cuidados e 
dos meus esforços um systema de governo, calculado para 
garantir para sempre o socego e prosperidade do meu 
Reyno, e ao mesmo tempo dar segurança ao resto da Itá
lia, tomando em consideração todos aquelles motivos de 
inquietação, que os últimos acontecimentos lhes tem 
causado. 

He, pois,o meu desejo, amado Filho, que deis á pre
sente carta toda a publicidade que deve ter, para que 
ninguém se engane, a respeito da perigoBa situação, em 
qne estamos postos. i»t esta carta produzir o effeito,que 
me sinto permiltido a esperar, pela consciência da recti-
daõ de minhas paternaes intençoens, e minha confiança, 
tanto no vosso entendimento como no recto juizo e leal
dade do meu povo, será vosso dever manter a ordem pu
blica, ate que eu vos possa communicar, de maneira 
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mais explicita, a minha vontade, sobre a reorganização 
da administração. No entanto vos abraço de todo o meu 
coração. 

FERNANDO. 

Laybach, 28 de Janeiro, 1821. 

Declaraçoens do Parlamento de Napoies. 

0 Parlamento Nacional declara. 

1. Que naõ pôde concordar em alguma das proposiço
ens, que lhes foram communicadas da parte de S. S. M. 
M. o Rey de Prússia, e Imperadores de Áustria e Rússia, 
proposiçoens tendentes á destruição da constituição ex
istente, e occupaçaõ do Reyno. 2. Que se considera in
competente para attribuir vontade livre de S. M. em qual
quer acto passado ou futuro, que seja contrario a seu ju
ramento confirmatorio da constituição, e consequente
mente considera a S. M., com respeito a taes actos, col-
locado em estado coactivo. 3. Que durante este estado 
de coerçaõ de S. M., o Duque de Calábria, seu augusto 
filho, continuará Regentedo Reyno, segundo o modo pres-
cripto pelo decreto de 10 de Dezembro de 1820. 4. Que 
em conformidade da declaração dos artigos precedentes, 
e conforme a constituição, se tomem todas as medidas 
para a segurança do Estado. 

Considerando a necessidade de fazer mais claros e ma
nifestos os princípios de direito publico, que regulara a 
Naçaõ das Duas Sicilias, o Parlamento declara. 1. Que a 
Naçaõ das Duas Sicilias he alliada natural de todas aquel-
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Ias naçoens, que gozam de suas constituiçoens ou de ou
tro modo; e isso, segundo as relaçoens particulares es
tabelecidas por methodos constitucionaes. 2. Que naõ 
6e intromette com o governo de outras naçoens, nem to
lerará que outras se intrometiam com seu presente Go
verno; e está disposta a empregar todos os meios, em 
ordem a que nenhuma outra potência possa sair destes 
princípios. 3. Que a naçaõ offerece um azylo aos estran
geiros banidos do seu paiz, por causa de opinioens libe
raes. 4. Que nunca fará paz com um inimigo, em quan
to este occupar o seu território, 

Referindo-se ao 4.° art. da Constituição, que he assim 
concebido:—" A naçaõ he obrigada a preservar e prote
ger com sabias e justas leys a liberdade civil, propriedade 
e outros direitos legítimos, de todos os indivíduos, que 
lhe pertencera." 

Referindo-se ao 6 e7 art. da mesma Constituição, que 
saõ assim concebidos;—" Que o patriotismo he um dos 
principaes deveres de todo o Povo das Duas Sicilias, e 
igualmente a justiça e benevolência."—'• Todo o natural 
das Duas Sicilias he obrigado a ser fiel à Constituição, 
obedecer as leys, e respeitar a authoridade constituída." 

Considerando, &c. &c. o Parlamento declara: 
1. Que he um dever da maior importância para a segu

rança do povo, que as suas forças se concentrem ; e conse
quentemente haja concórdia entre todos os cidadãos, har
monia entre as authoridades civis e militares, e esqueci
mento de todos os interesses particulares, abandono de 
todas as pretençoens privadas, e applicaçaõ de todos os 
esforços dos homens para o bem publico. 2. Que he 
igualmente o dever de todos os cidadãos trabalhar por 
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diminuir o numero dos inimigos estrangeiros da naçaõ, e 
conciliar novos amigos ou confirmar os antigos; que lhes 
convém por tanto mostrar aos olhos do mundo, que a sua 
constituição, desejada pela grande massa da população, 
proclamada simultaneamente em todas as partes do Rey
no, e sanccionada pelo juramento do Monarcha, naõ só 
está estabelecida, e tem ate aqui procedido sem macula, 
mas que até mesmo agora no meio da guerra se mantém 
com virtude, com respeito ao throno, cora obediência ás 
leys, com reverencia às authoridades constituídas, com 
moderação e paz. 3. Que he igualmente essencialissimo 
dever dos cidadãos obedecer com lealdade, e executar 
com promptidaõ e vigor as ordens do Parlamento Nacio
nal, e as do Governo. Poderão, com tudo, aproveitara-se 
sempre do poder, que lhes concede o art 360 da Consti
tuição, reclamando a execução da mesma ao Rey e ao 
Parlamento. 4. Finalmente os deveres essenciaes de ca
da soldado, 6ob as bandeiras nacionaes, saõ a submissão 
a seus chefes, obediência voluntária, actividade na exe
cução das ordens, amor a seus concidadãos, a maior hu
manidade para os inimigos prisioneiros, e em uma pala
vra, o comportamento civil e socegado, que he a charac-
teristica da verdadeira coragem. 5. Que se devem de
clarar inimigos da pátria:— 

1.* Todos os que trabalharem por desviar osentimento 
nacional, quer promovendo systemas differentes da con
stituição existente, quer excitando a diacordia e má von
tade entre os cidadãos, 

2.° Todos os que trabalharem por misturar o crime, 
debaixo de qualquer forma ou pretexto, com a causa da 
Constituição; ou manchar a sua pureza por qualquer 
maneira. 

3.° Todos aquelles que tentarem diminuir o respeito & 
•uthoridade Real ou Legislativa. 
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4.* Todos aquelles que apresentarem algum obstáculo 
à execução das leys, e disciplina do exercito, e em ge
ral à ordem publica. 

6. Com tanto porem, que, se os casos referidos no ar
tigo precedente chegarem a crime actual, as pessoas cul
padas sejam punidas com todo o rigor das leys; e quan
do naõ chegue a esse ponto, sejam punidas com o des
prezo e ignomínia, que sempre segue aos que naõ amam 
a sua pátria, e que favorecem mesmo involuntariamente 
os seus inimigos. 

CAV. G A L D I . Presidente. 
Napoies 15 de Fevereiro, 1821. 

POTÊNCIAS ALUADAS. 

Resumo da declaração de Áustria contra Nápoles. 

Depois de uma longa serie de tormentas políticas, foi 
o Reyno de Napoies, no anno de 181o, restabelecido, 
com o auxilio das armas Austríacas, ao paternal Gover
no de seu legitimo Rey; as duas porçoens da Monarchia 
Siciliana, que por longo tempo haviam estado separadas 
foram outra vez unidas, e se satisfazéram os desejos de 
todas as pessoas bem intencionadas, pelo feliz prospecto 
de um descanço perduravel. O ultimo período do Go
verno estrangeiro, porém, resiveo uma inimizade interna, 
mais perigosa do que nenhuma outra ao socego da Penín
sula Italiana. Existia no Reyno de Napoies, ameditar 
mo em outros Estados da Itália, uma seita, obranda na 
escuridão, cujos chefes oceultos continuaram a meditar 
a destruição de todos os governos da Itália, como pri-
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meiro passo para a execução dos extravagantes planos, 
em que estavam empenhados. 

Ao momento em que Murat, em ordem a supportar 
seu vacilante throno, concebeo o desesperado projecto de 
conquistar a Itália, a desesperaçaõ lhe inspirou a idea de 
chamarem seu auxilio aquelles mesmos Carbonari, que 
tinha mais de uma vez combatido, e cujas intrigas crimi
nosas adquiriram deste entaõ uma influencia, que sem o 
auxilio desta inesperada aliiança, talvez nunca houve
ram obtido. 

A vigilância do Governo Real, o zelo com que se em
pregou em promover os melhoramentos essenciaes era 
todos os ramos da administração, a affeiçaõ geral, que se 
tinha ao Soberano; cuja paternal bondade lhe ganhara os 
coraçoens de seus suoditos, fizeram abortar todas as 
emprezas desta seita, durante o primeiro anno, que se se
guio á sua restauração, e talvez, como outras associaçoens 
secretas, teria insensivelmente tornado-se impotente, e 
caído no esquecimento, se os suecessos da Hespanha, no 
principio do anno de 1820, lhe naõ dessem novo impul
so. Desde este momento redobrou a sua actividade: e 
ajudada pelo fanatismo contagioso, que excitava, cres
ceu logo tanto em numero e influencia, que as leys e a 
authoridade do executivo ja naõ eram assas poderosas 
para a supprimir. Disseminaram, com indefatigavel in
dustria, por todas as classes do povo, até entaõ tranquillo 
e moderado, os seus desejos, um espirito de desconten
tamento e azedume, disposiçoens hostis a seu Governo, 
e um apaixonado desejo por inovaçoens políticas. Al
cançou por fim conromper uma porçaõ do exercito; e 
com o auxilio desta criminosissima medida, esta seita 
fez que arrebentasse a revolução nos primeiros dias de 
Julho. 

He impossível dar, nem mais exactar nem mais au-
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thentica contade6ta explosão, do que a que se acha na cir
cular, que o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
no dia em que entrou nas suas funcçoens, dirigio aos a-
gentes Diplomáticos das Cortes Estrangeiras, em Nápo
les. Diz este officio; 

" Nas noites de 1 e 2, a maior parte do regimento Real 
de cavallaria de Bourbon, saio dos seus quartéis, em Nola, 
e arvorou a bandeira tricolor com a inscripçaõ—Viva a 
Constituição—As bandeiras eram as da seita dos Carbo
nari, qne havia algum tempo a esta parte tinha conserva
do certo fermento no Reyno, e tinha pedido afincadamen-
te a forma de governo Constitucional. Esta seita fez 
tantos proselytas no exercito do Rey, que as tropas man
dadas para reduzir á submissão os que tinham desertado 
de Nola, fez causa commum com elles. A deserção destas 
tropas, e de alguns regimentos da guarniçaõ de Napoies 
alguns movimentos simultâneos nas provincias, e ulti
mamente, a insubordinação de alguns chefes de destric-
tos, provaram a Sua Majestade, que o desejo do povo 
éra obter um Governo Constitucional. Em conseqüên
cia do que El Rey publicou uma proclamaçaõ, annunciou 
que dentro em oito dias faria publicas as bazes da Cons
tituição. 

A primeira vantagem foi somente o prelúdio de uma-
taque mais decisivo. No dia seguinte os chefes da revo
lução forçaram El Rey a proclamar a Constituição Hes
panhola, e sem outra medida preparatória, fizeram que 
Sua Majestade, seus ministros e funecionarios, e suas 
tropas prestassem juramento áqnella Constituição, que, 
no meio das desordens e terror, declararáram ser ley fun
damental do Reyno. 

E l Rey, assignando sua primeira promessa, fez grande 
sacrifício á agitação prevalente; e ainda que Sua Majes
tade naõ podia deixar de conhecer quam inconsiderada 
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e impossível éra a execução do projecto de formar uma 
constituição em 8 dias, ao menos lhe restava a esperança 
de que resoluçoens mais socegadas e prudentes succede-
riam á effervescencia do momento. Porém mudaram to
das as apparencias, quando, depois desta primeira conces
são se offereceo um acto constitucional, para El Rey a-
ceitar immediatamente, minutado oito annos antes, em 
um paiz estrangeiro, e sob auspícios, particularmente 
dificultosos e desastrosos; acto,de que nem El Rey nem 
seus ministros, nem Napolitano algum, â excepçaõ de 
uns poucos conjurados, naõ tinham conhecimento algum, 
excepto pelos extractos das gazetas, e de que ao mo
mento de sua proclamaçaõ, nem se quer existia uma 
traducçaõ em Napoies. 

Este passo trazia com sigo mui claros signaes de sua 
origem; e dos meios criminosos, por que somente se 
podia assegurar o seu bom successo, para que restasse 
a menor duvida, quanto á posição do Monarcha e do 
Estado. Tal concessão, compromettendo igualmente a 
dignidade do Soberano e o destino do paiz, naõ podia 
ser extorquida a Sua Majestade por outros meios, senaõ 
os da violência e ameaça. O desejo de precaver maiores 
males, e de prevenir a perpetraçaõ de terríveis crimes, 
foi só quem podia induzir o Rey a consentir, naquelle 
momento, em tam fatal medida. Esta explicação de um 
acontecimento, inexplicável em outro qualquer sentido, 
traria com sigo sua própria confirmação, ainda que naõ 
fosse outro sim estabelecida por irrefragaveis provas. 

Tendo-se assim dado o grande golpe, e destruído intei
ramente a authoridade Real, os cabeças da seita e seus 
principaes associados nas primeiras scenas da revolução, 
tomaram immediatamente sobre si o dominio exclusivo. 
A resistência, que o Reyno de Sicilia oppoz a suasempre-
«s arbitrarias, foi suffocada em sangue e ruinas. Em 
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ordem a dar á sua usurpaçaõ a côr de legalidade, creáram 
logo, debaixo do titulo do Parlamento Nacional, uni ins
trumento, por meio do qual, no espaço de poucos mezes 
derribàram todos os direitos existentes, e todas as bazes 
da ordem publica: e por meio do qual, sem nenhum ou
tro poder mais do que a sua vontade arbitraria, substituí
ram no lugar das antigas leys civis e políticas dos dous 
Reynos, instituiçoens perfeitamente desconhecidas, que 
nenhuma experiência tinha sanccionado, e que naõ esta
vam menos em contradicçaõ com o character doque com 
as necessidades da Naçaõ. 

El Rey, impossibilitado de considerar um estado 
de cousas tam fora do natural, como improvável de longa 
duração, persuadido ao mesmo tempo de que unia oppo
siçaõ intempestiva somente produziria novos perigos a 
sua pessoa, a sua familia, e a seu paiz, supportou com 
resignação esta cruel sorte, que de nenhum modo mere
cia. Todos os illustrados habitantes do paiz, e até a 
maior parte daquelles, que, seduzidos pela vaã esperança 
de mais feliz terminação, tinham ao principio favorecido 
a revolução, masque subseqüentemente se convenceram 
dos perniciosos effeitos de um systema, que o partido do
minante estabelecera como o mais adaptado a seus parti
culares interesses, sem relação aos interesses do paiz; todos 
estes foram condem nados ao silencio. A massa do povo de
pressa se recobrou de seu ephemero enthusiasmo; e pe-
zaroso de ver frustradas suas esperanças, e desanimado 
pelos vagos prestígios das calamidades que o ameaçavam, 
esperava em sileusiosa iniquietaçaõ o final excito da crise. 
Assim se explica a apparente tranquillidade, sob cuja 
capa o Parlamento, impotente em si mesmo, e sugeito ao 
governo de um pequeno numero de déspotas, prestes a 
tentar tudo, conduzia o Reyno á sua inevitável destruição; 
tranquillidade esta, que naõ prevenio á mais licenciosa 
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anarchia o absorver os últimos restos da prosperidade 
publica, e cujo verdadeiro character naõ podia deixar de 
ser percebido pelos governos estrangeiros. 

Os acontecimentos de Napoies produziram uma forte 
sensação em toda a Itália. Uma revolução machinada 
por obscuros fanáticos, e exegutada por soldados perjuros, 
que em poucos dias privou o Rey de seu poder e sua li
berdade, e submergio os dous reynos no abysmo da des
ordem, necessariamente inspirou, quaesquer que pudes
sem ser seus desenvolvimentos tilterioies, as mais sérias 
apprehensoens em todos os governos vizinhos. As máxi
mas, altamente proclamadas pelos autores desta revolu
ção, a facilidade com que estas máximas se circulavam, 
por palavra e por escripto, em todas as partes da Itália ; 
as diárias cotiversaçoens de seus cúmplices estrangeiros; 
todas estas cousas tendiam a augmentar o pezo destas ap
prehensoens. Nenhum Soberano Italiano podia ocultar 
a si mesmo, quea paz e prosperidade interna de seus es
tados estavam igualmente ameaçadas, pelo exemplo e re
sultados de uma derrota, que atacava o edifício social, 
em seus mais profundos alicerces. 

0 Imperador conheceo, desde o primeiro momento, 
que se punha fim á ordem e tranquillidade da Itália, por 
longo tempo, se os chefes e fomentadores de uma revolta, 
que nada podia justificar, e nada podia escusar, tivessem 
a permissão de sacrificar com impunidade a monarchia 
das Duas Sicilias, a seus insanos projectos. S. M. Impe
rial, penetrado de um sentimento do que deve á con
servação e segurança de seu Império, á protecçaõ de seus 
fieis e felices povos, a suas relaçoens de amizade com os 
Príncipes da Itália e á sua posição no systema politico 
da Europâ  se appressou a tomar medidas para fazer pa
rar os ulteriores progressos destas desordens, e a mani-
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festar ao mesmo tempo, sem reserva, a linha que tinha 
decidido seguir, a respeito da revolução de Nápoles. Por 
mais penoso que fosse a S. M. Imperial impor inespera
do e considerável' encargo a suas finanças, no momento 
em que elle esperava poder voltar toda sua attençaõ ao 
melhoramento interior, e quando a continuada execução 
dos planos, formados pela administração, promettiam os 
mais benéficos resultados, cedeo á execução do mais sa
grado de seus direitos. 

Na situação, em que estavam os negócios, o ajuncta
mento de um corpo d* exercito nas provincias Italianas 
éra medida da ultima necessidade; todo o homem bem 
pensante, na Áustria e na Europa, o reconheceo como tal. 
O Saudável effeito desta medida, em tranqüilizar os Es
tados vizinhos; o que produzio, mesmo em Napoies, ani
mando os amigos e desconcertando os inimigos da ordem, 
se conhece agora universalmente em toda a extençaõ da 
Península Italiana. 

S. M. ao mesmo tempo foi para Troppau, para delibe
rar em pessoa com seus augustos alliados, sobre uma 
questão da maior importância, naõ somente para a 
Itália, e para a monarchia Austríaca, mas á commum 
segurança da Europa. Estas deliberaçoens felizmente 
naõ deixaram duvida, quanto a maneira em que as cortes 
aluadas olhavam para a origem e character da revolução 
de Napoies, e os perigos com que ella ameaçava outros 
Estados. 

Quanto ás resoluçoens, que exigia tal estado de cou
sas, se consideraçoens de giande importância induziram 
o Governo Britannico a naõ tomar parte com as outras 
Cortes, e fizeram que o Gabinete da França accedesse 
somente com certas restricçoens, o Imperador tem a sa
tisfacçaõ de se achar perfeitamente de acordo, em todos 
os pontos, com os Soberanos da Rússia e Prússia, e de 
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estar convencido ao mesmo tempo, que as differenças de 
posição e acçaõ, entre as potências da Europa, naõ da
raõ lugar a differença alguma nas bazes da sua aliiança, 
nem na uniformidade geral de princípios 6 vistas. 

Os Soberanos junetos em Troppau, ainda que decidi
dos, em naõ reconhecer as mudanças de Napoies, e pôr 
im, de maõ commum, aos resultados destas mudanças, 

naõ deixavam de ser sinceramente animados pelo ardente 
desejo de obter estes objectos por meios pacíficos, e com 
toda a indulgência devida a um paiz já dillacerado por 
tantas convulsoens e calamidades. Foi nesse espirito, 
que convidaram S. M. Siciliana, para que se encontrasse 
com elles em Laybach, em ordem a deliberar sobre a 
situação presente e futura de seu Reyno. Este convite 
foi apoiado por Sua Majestade El Rey de França. 

Segundo um artigo daquelle código estrangeiro, que 
veio a ser o do Reyno das Duas Sicilias, o Monarcha naõ 
podia passar as fronteiras de seus Estados, sem o consen
timento do Parlamento. O Rey, olhando para o convite 
dos Soberanos como uma bençaõ da Providencia, sub-
metteo-se a esta humilhante necessidade. O Parlamento 
consentio, porem addio a este coesentimento uma condi
ção, que os instigadores desta medida nao podiam des
conhecer, e que destruía d'ante maõ a prospectiva e as 
esperanças dos homens moderados. 

O Parlamento, ainda que completamente informado 
dos princípios dos Gabinetes Alliados, impôz ao Rey o 
commando de insistir na manutenção, sem modificação, 
da Constituição ao presente estabelecida em Napoies, e 
de propor de avanço esta condição, como único objectoe 
baze única de suas explicaçoens com as potências aluadas, 
Em taes auspícios como estes, e naõ tendo em que con-

a r senaõ na justiça e sabedoria de seus augustos amigos 
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veio El Rey de Napoies para Laybach. Desde o momen
to de sua chegada naquelle lugar, S. M. teve razaõ paia 
conhecer, que seria em vaõ a tentativa de fundar qualquer 
proposição sobre uma baze, írrevogavelmente regeitadn 
pelos Soberanos Alliados. 

Os Soberanos declararam, com effe'to, a S. M. sua fir
me determinação, de naõ permittir a continuação de um 
systema, que tinha sido forçado no reyno das Duas Sici
lias, por uma facçaõ sem nomee sem authoridade, e pe
los mais criminosos meios: systema incompatível com 
a segurança dos Estados vizinhos, e com a conservação da 
paz da Europa. 

Que se este estado de cousas naõ acabasse, como Suas 
Majestades encarecidamente desejavam, e sinceramente 
esperavam que pudesse acontecer, por uma espontânea 
desapprovaçaõ da parte daquelles, que exercitavam o po
der em Napoies, seria necessário reconer ás armas: que 
logo que, por algum destes meios, desapparecesse este 
grande obstáculo á paz de Napoies e da Itália, os Sobe
ranos olhariam para a sua tarefa como acabada. Portan
to, qne éra somente ao Rey, illumidado pelos conselhos 
de seus mais honrados e hábeis homens do seu reyno, que 
pertencia providenciar a fortaleza e estabilidade de seu 
Governo, debaixo de um justo e sábio systema, de con
formidade com os interesses permanentes dos dous po
vos unidos debaixo de seu sreptro ; o qual governo, por 
esta mesma circumstancia, oflereceria aos Estados vizi
nhos sufficiente garantia de sua segurança e tranquilli
dade. 

Depois de tam precisa declaração, o Rey de Napoies 
naõ podia dissimulara si mesmo, que, como todas as 
outras questoens estavam írrevogavelmente postas de par
te, elle como pay de seu povo, naõ tinha mais do que 
unia cousa a lazer; istohe, preservando a leal e bem in-
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tencionada maioridade de seus subditos, dos perigos e 
calamidades de uma guerra, produzida por sua cega ob
stinação, e culpavel ambição de certos indivíduos. 

Foi nesta convicção que S. M. dirigio a seu filho, o her
deiro presumptivo de seu throno, uma carta franca e 
paternal, paia o fim de lhe representar, a importância 
das circumstancias, e a necessidade de empregar, para 
a segurança do Reyno, todos os meios, que estivessem 
á sua disposição. A expressão destes pacíficos senti
mentos do Rey, foi acompanhada por mais explicitas in
strucçoens, expedidas pelos gabinetes de Áustria, Prús
sia e Rússia, aos seus Agentes Diplomáticos em Nápo
les; e os Plenipotenciarios de S. M. o Rey de França 
igualmente mandaram instrucçoens ao Encarregado de 
Negócios do seu Soberano. O effeito destas importantes 
medidas devem decidir da sorte imminentc das Duas Si
cilias, 

Neste estado de cousas, o exercito, destinado a pôr 
em effeito as decisoens tomadas em Laybach, recebéo 
ordens para cruzar o Pó, e marchar para as fronteiras Na
politanas. He repugnante aos sentimentos de Sua Ma
jestade Imperial o suppôr, que este exercito encontrará 
resistência séria. Ninguém senaõ os inimigos do bem pu
blico, os incuráveis partidistas de um systema, tendente 
a arruinar a monarchia Siciliana de uma vez, podem des
conhecer, nas circumstancias em quea monarchia se acha, 
o que he devido a cada soldado, e a cada homem affei-
çoado à sua pátria ao seu Soberauo e á segurança de seus 
compatriotas. 

A grande massa da Naçaõ, affeiçoada a seu monarcha, 
desgotosa com uma liberdade imaginaria, que tem so
mente produzido a mais severa tyrannia, e cançada de 
uma existência perturbadae precária; conhecendo igual-
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mente, haja algum tempo, as justas e benevolas inten
çoens, que animam o Imperador, receberá cora confiança 
aquelles, que em nome de S. M. Imperial e de seus au
gustos alliados vem offerecer a paz, amizade e protecçaõ. 
Se as suas justas esperanças naõ se realizarem, o exerci
to saberá vencer as difficuldades, que impedirem seus 
progressos; e se, contra toda a probabilidade, e contra as 
esperanças dos monarchas alliados, uma empreza forma
da com as mais puras intençoens, e sem nenhum espirito 
hostil degenera em guerra actual; ou se a resistência de 
uma facçaõ implacável se prolongar á um tempo indeffl-
nito, Sua Majestade o Imperador de todas as Russias, 
sempre fiel aos seus princípios, convencido da necessidade 
de luctar contra um mal tam sério, e guiado por aquella 
nobre e constante amizade, de que tem ultimamente dado 
tantas provas ao lmperadcr, naõ perderá tempo em unir 
as suas forças com as de Áustria. 

Em todas estas transacçoens, que tem tido lugar, os 
Monarchicas só tem tido em vista a segurança de seus 
Estados, que tem de governar, e a tranquillidade do mun
do. Este he o segredo de sua politica: nenhuma outra 
questão tem achado lugar nas deliberaçoens de seus ga
binetes. A inviolabilidade de todos os direitos estabe
lecidos, a independência de todos os governos legítimos, 
a integridade de todas as suas possessoens: estas saõ 
as bazes de que nunca se desviarão as suas resoluçoens. 
Os monarchas teraõ obtido o ápice de seus desejos, e se
raõ plenamente remunerados por seus esforços, se for 
possivel segurar, sobre est;ls bazes, a tranquillidade no 
interior de seus Estados, os direitos dos thronos, e a 
verdadeira liberdade e prosperidade das Naçoens-, bên
çãos estas, sem as quaes a paz externa naõ tem valor nem 
duração. Elles abençoarão a epocha, em que, livres de 
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todas as outras causas de anxiedade, se puderem entre
gar exclusivamente á felicidade de seus subditos, com 
todos os meios que estiverem no seu poder, e que o Céo 
lhes tem conferido. 

ROMA. 

Proclamaçaõ do Governo Pontifício sobre os negócios de 
Napoies. 

Hercules, Cardeal Gonzalvi da S. R. C. Deaõ de Sancta 
Maria ad Mártires, Secretario de Estado de Sua Sancti
dade o Papa Pio VII. Nosso Senhor. 

Sua Sanctidade, sendo informado de que as forças 
Austríacas, que em conseqüência das disposiçoens feitas 
pelas Altas Potências Aluadas, se ajunctáram nas fron
teiras do Reyno Lombardo Veneziano, haviam passado 
o Pó, e vem marchando, como tropas amigas, para o Rey
no de Napoies, para proteger a execução daquellas de-
terminaçoens, que S. M. Siciliana annunciou ao seu povo, 
que tinham sido adoptadas pelos dictos Soberanos, para 
a paz e tranquillidade da Itália e de toda a Europa; de
seja que os seus amados subditos estejam seguros, quan
to ao objecto desta expedição militar, e ao mesmo tem
po, sejam informados do que, nas presentes circumstan
cias, elle espera de sua inalterável fidelidade, e filial af
feiçaõ á sua sagrada pessoa. 

O Sancto Padre, acha prazer cm lisonjear-se, de que a 
Naçaõ Napolitana unida com seu Rey desejará anxiosa-
mente preservar, para si e para a Europa, os inestimáveis 
benefícios daquella paz, que ha tam pouco tempo de 
"ovo ganhara, ã custa de tantos sacrifícios, e de tanto san-
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gue. S. S. offerece as suas mais lcrventes oiaçocus ao 
Céo, para que em sua misericórdia nos livre sempre do 
flagello da guerra. Porém, se, pelos iucucrutavois decre
tos da divina sabedoria, o povo da Itália for outra vez 
affligido por este tremendo mal, o Sancto Padre, na sua 
qualidade de cabeça da Igreja, e como Soberano espe
cialmente pacifico, naõ cessará de manter, como até aqui 
tem mantido, uma perfeita neutralidade para com todas 
as naçoens. Mas ao mesmo tempo, S. S. sente mui viva
mente a força de sua paternal solicitude pelo bem do 
povo, que a Divina Providencia confiou ao seu governo 
temporal para negligenciar, em tam importantes circum
stancias proteger e segurar os seus interesses. 

Se a posição geographica dos Estados Pontificaes fize
rem indispensável, que as tropas estrangeiras passem por 
elles, naõ sabe como se lhe ha de oppor. Porém S. S. naõ 
deixará de requerer, que, durante a inevitável passagem 
de algumas tropas estrangeiras, a sua neutralidade, como 
he reconhecida por todas as Potências, seja religiosa
mente respeitada: que se naõ opporá o menor obstáculo 
às authoridades ecclesiasticas, civis ou militares do Es
tado Papal, no exercício dos seus respectivos poderes; 
que as pessoas e propriedades de seus fieis subditos ede 
hospitalidade em seus pacíficos domínios seraõ inviola-
veltnente respeitados; e que, posto que a passagem das 
tropas estrangeiras será inteiramente exceptuada. Dif
ferente modo de obrar da parte das tropas estrangeiras, 
daria direito ao Sancto Padre para as naõ considerar inais 
como amigas, e oppòr-se com todos os meios em seu po. 
der á passagem dellas por seus Estado.-», e recorrer á pro
tecçaõ das altas Potências. 

Guiado por estes princípios, o Sancto Padre tem ja ex
pedido estnctas ordens as authoridades civis e niilitare> 
dos seus Estados, para eíleito de que as tropas regulaie* 
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estrangeiras, entrando e passando pelos dominios Ponti-
ficaes, sejam tractadas como amigas, e se lhes naõ oppo-
nha a sua passagem; mas que se quaesquer classes mal-
intencionadas se attreverem a violar o território Pontifi
cai, se lhes resista vigorosamente; e para este fim S. S. 
tem também ordenado, que as fortalezas de seus dominios 
se ponham em estado de defensa. 

S. S. nosso Senhor, fazendo saber a seus fieis subditos 
da maneira custumada, e em ordem a dar-lhes perfeita 
confiança, o objecto da presente expedição militar, os 
sentimentos, como saõ expressados acima, e as medidas 
adoptadas para assegurar a tranquillidade de seus Estados, 
julgou ao mesmo tempo conveniente manifestar sua sobe
rana vontade de que mostrem ás tropas estrangeiras toda 
a attençaõ, que devem a tropas de potências amigas, e 
que ninguém atente fazer-lhes injuria por obra ou pala
vra. 

A fidelidade e affeiçaõ, que constante e conspicua-
mente tem mostrado a S. S. o seu povo, dam a S. S. a 
mais segura garantia, de que nas presentes circumstanci
as contribuirão todos pela prudência de seu comporta
mento, para a mantença da tranquillidade, que, com 
tanta satisfacçaõ de seu paternal coração, e tanta honra 
do povo de seus Estados, se tem até aqui preservado, 
debaixo da sagrada égide das leys, e da vigilância do 
Governo. Poiém se algum espirito turbulento se attrever 
maliciosamente durante as presentes circumstancias, a 
buscar occasioens de machinar desordens, ou esperar po
der, ainda por breve tempo, perturbar a tranquillidade 
publica, saibam, que a mais circumspecta vigilância ob
servará seus procedimentos, e que os seus crimes seraõ 
punidos pelo rigor das leys. 

Dada no Palácio Quirinal, aos 7 de Fevereiro de 1821. 
,_ H. C A R D E A L G O N Z A L V I . 

Voz.. XXVÍ. N \ 143. G o 
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COMMERCIO E ARTES. 

Recapitulaçaõ dos Gêneros principaes entrados no porto 
de Lisboa, no anno de 1820, comparados com os entra
dos no anno de 1819. 

Gêneros de exportação. 

Do Brazil 
Algodoens 
Aguardente 
Assucar 

Arroz 
Caffé 
Cacáo 
Coutos secos e salgados 

Mel 
Cebo 
Salsaparrilha 

Chifres 
Da Ásia 

Algodotu* 
Anil 

Vaquetas 
meios 

1819 
sacas 
pipas 
caixas 
feixos 
barrica* 
sacas 

de sola 
barris 
marq. 
rolos 
fardos 

fardos 
caixas 

34.515 
4.069 

22.338 
852 

2.332 
76.201 
9.432 

13.384 
142.321 
48.590 
14.635 
1-261 

801 
10.362 

821 
104.113 

3.692 
964 

1820. 
25.802 
2.831 

18.638 
587 

1.902 
77.256 
22.435 
17.622 

201.085 
53.102 
10.356 
1.778 
2.634 
4.955 

888 
202.690 

100 
372 



Arroz 
Canella da China 

de Ceilaõ 

Fazendas d'algudaõ 
Gangas 

Estreitas 
Azues 

Gengibre 
Loiça 
Rottim 

Arroz 
Azeite 
Bacalhao 
Carne salgada 
Manteiga 
Queijo de Hollanda 

em caixas 

Farinha 
Trigo 
Sevada 
Milho 
Centeio 

Commercio e A 

sacas 
caixas 
fardinhos 
fard. 
caixas 
fardos 
caixas 

sacas 
amarr 
molh. 

rtes 

6.436 
398 

3.850 

21.021 
4.620 

426 
2.876 

822 
2.052 

323 
9.492 

Gêneros de Importação. 

quintaes 
cascos 
quint. 
barris 

N.» 

33.341 
288 

156.607 
1.162 

69.072 
89.720 

4.774 

Gaõs e farinhas. 

barri cas 
moios 

13.352 
65.867 
8.623 

43.924 
2.069 

429 

18.199 

350 
6.032 
3.698 

47 
496 
208 

1.728 
54 

23.814 

83 
199.987 

5.381 
58.273 

106.952 
4.864 

4.506 
52.673 

6.529 
8.947 

512 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

LONDRES, 16 de Março, de 1821 

Gêneros. Qualidade. Preços. Direito». 

Bahia por l b . 
í Capitania. . 

Algodam • .J Maranbnm .. 
J Minas novas 
I Pará 
^- Pernambuco 

Anil Rio 

) Redondo . . . 
Batido 
Mascavado . 

Arroz Brazil 
Cacâo , .Pará 
Caffe Rio 
Cebo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 1*23 

(A 

Rio da Prata, pilha < B 
i t n 

Os. l l p . a l s . Op. 

Os. l l è p . a l s . Jp. 
o», l l p . a l s . Op. 
Oa. lOp. a Os. 10jp 
Os. lOp. a Os. 10|p. 
l s . Op. a ls. 1 ip 

.Rio Grande. 

Pernambuco, salgados 
Rio Grande de cavallo 

lpecacuanha Brazil por lb. 
Óleo de cupaiba 
Orucu 
Páo Amarelo. Brazil , 
Pao Brazil . . . .Pernambuco 
Salsa Parrilha. Pará 

i em r o l o . . . . 
Tabaco em folha. 
Tapioco Brazil. 

35». a 46s. 
29». a 33s. 
24a. a 28». 

SOs. 
118s. 

a 52» 
a 124». 

46 
8èp. 
7p. 
6p 

50 
9,p. 
«P 
«iP 

*èp. a 9p. 
7p. 8 P . 
6p. a 5 | p . 

7s. 6p. à 12». Op, 
3». 2p. a 4s. 6p 
1». 8p. a 2s. 6p 

200/ . por ton . . . . 
l i . 9p, a 2a, 4p. 

' 6 por cento ad va
lorem. 

4} por lb. 

Livre de direito! por 
exportação. 

3s.2p.por 1121b. 
5s. por 1121b. 

10 p. por couro 

ti'. jp°r,b-
1 direito» pago» p«U 

comprador, 

i direitos pagos pelo 
i comprador, 

6J porlb. 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porlo 
Paris 
Amsterdam 

Câmbios com as seguintes praças. 
49 
4 9 | 
49J 
26 10 
12 12 

Hambuigo 
Cadiz 
Gibrillar 
Gênova 
Malta 

38 4 
35| 
30, 
43J 
4& 

Espécie 
Ouro em barra £ 3 17 10$ 
Peças de 6400 reis 3 17 4 
Dobroen» Hcspa 

nhoea 3 14 6 
Pezo» dicto» 4 I0i< 
Prata cm barra 4 111 

por 
. onça 

Seguros. 
Brazil. Hida 26» Volta 25» 
Lisboa 20» 20s 
Porto 25s . 2Ss 
Madeira 25s 2b* 
Açore» 25s « • 
Rio da Prata 35» 3M 
Bengala 63» «3» 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Horneis Spirit of Despotism. Preço l i . O Espirito do 
Despotismo. Por Guilherme Hone. 

Hutton's Recreations in Mathematics. 4 vols. 8™. 
preço 3/. 3s.; contendo dissertaçoens divertidas, e inda-
gaçoens relativas a variedade de objectos os mais notáveis 
e próprios para excitar a curiosidade e attençaõ a todas 
as partes das Sciencias Mathematicas e Phisicas. Escrip
tos primeiramente por Osanum, augmentados depois, por 
Montucla; e em fim traduzidos para o Inglez e addiccio-
nados por Carlos Hutton, Doutor em Leys, &c. 

Pinsent's Conversations on Political Economy. Serie de 
diálogos, em que saõ interlocutores um Ministro deEstado, 
e os representantes dos interesses de agricultura, manu
facturas, navegação, colônias, commercio, e dinheiro; 
assim como das classes trabalhadoras da Sociedade; com 
algumas notas sobre nossas presentes necessidades, suas 
causas, e remédios que lhe saõ applicaveis. Por Joseph 
Pinsent, &c. 
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Bowring on Restrictive Commerce. Observaçoens 
sobre o systema commercial restrictivo e prohibitivo. 
Por Joaõ Bowring. 

PORTUGAL. 

Saio a luz: Memória ofFerecida âs Cortes; contem t09 
artigos sobre vários objectos dignos de reforma: preço 160 
reis. 

Memória respondendo ao folheto. Memória para as 
Cortes. Nesta resposta desaggrava a Religião, os Religio
sos, as Religiosas e os Magistrados, José Damiel Rodri
gues da Costa. Preço 100 reis. 

As Cortes ou Direitos do Povo Portuguez,—analyzado 
em o No. 23 do Diário, única obra, que tracta das provas 
justificativas dos acontecimentos presentes, e que por 
isso tem sido tam bem recebida. 

As cousas saõ como saõ, e naõ como parecem. Carta de 
Mauricia da Fonceca. Preço 30 reis. 

Parábola VII. acerescentada ao Portugal Regenerado: 
ou juizo critico sobre a Legislação de Portugal. 

Parábola VIII. ou dialogo sobre o futuro destino de 
Portugal. Preço, a primeira por 240 reis; a segunda por 
80 reis. 

Memória I. para a Historia da Medecina Luzitana, pu
blicada pela Academia Real das Sciencias Author Joze 
Maria Soares. 
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Disssertaçaõ sobre os Regulares, em que se mostra 
o juizo razoável, que se deve formar delles; a que se a-
junetam duas homílias do Bispo de Parma. 1.° Sobre os 
bens da Igrega, relativamente aos Ecclesiasticos, que 
tem o uso delles. 2.° Sobre a Liberdade Christaã, confron
tada com a Liberdade philosiphica. Preço 100 rei». 

Testamento Politico de D. Luiz da Cunha. Esta obra 
única no seu gênero, faz honra à literatura nacional, e 
justifica nosso actual procedimento: naõ ha ramo algum 
sobre que naõ falle, mostrando os abusos introduzidos 
em Portugal, e seus funestos effeitos. 

Perigos descubertos: l.° pagamentos das partes, nas 
maõs dos officiaes de Justiça: 2,° o uso de punir de 
morte: a Constituição Hespanhola em Portugal. Pelo 
Author dos Direitos do Povo Portugnez. Preço 200 
reis. 

Sermaõ, pregado pelo Pedre Vicente de Sancta Rita 
Lisboa, na Basílica de Sancta Maria, por occasiaõ da uni
aõ das nossas Cortes Geraes e Extraordinárias. Preço 
160 reis. 

Advertências úteis, dirigidas ao Soberano e Augusto 
Congresso Nacional das Cortes, na occasiaõ, em que elle 
se constituio em Corpo Legislativo. Por Luiz Joze Ribeiro. 

Discurso que Mr. Pitt, poucos annos antes da sua morte, 
fex no Parlamento de Inglaterra, para se fundar um 
Quinto Império no Brazil, logo que se realizasse o sys
tema Continental de Napoleaõ. Preço, 60 reis. 
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MISCELLANEA. 

CORTES DE PORTUGAL. 

7.* Sessaõ; 3 de Fevereiro. 

Depois da approvaçaõ da acta do dia antecedente, leo 
um dos Secretários um oíFicio do Ministro da Marinha, 
em que participa ao Congresso estar a saírem breve para 
o Rio-de-Janeiro o Correio marítimo Treze-de-Maio, per
guntando se as Cortes querem enviar por elle a Sua Ma
jestade as suas participaçoens. 

Annunciouo Excellentissimo Presidente uma memória 
impressa do corregedor de Portalegre, sobie o papel moeda. 
O Senhor Tenente General Jozé Antonio da Rosa, De
putado pelo Alemtejo, que havia faltado por moléstia 
apresentou-se e deo o juramento na forma do estylo. 

O Senhor Pereira do Carmo lêo um addicionamentoao 
seu projecto de convocação de Deputados do Ultramar, 
no qual propunha apresentasse a Regência uma lista dos 
Americanos, que em Portugal existiam, mais aptos para 
serem Deputados interinos por aquelle paiz; que destes 
elejam as Cortes os Deputados pelo Reyno do Brazil; 
que a Regência dando parte dsito a El Rey, lhe rogue 
mande ali proceder á eleição dos Deputados proprietá
rios, e que secomtninem penas ás autlioi idades, que isto 
embaraçarem. Ventilou-se este assumpto, combatido 
energicamente com sólidas razoens pelo Senhor Annes, 
artigo por artigo, e pela maior parte dos Senhores Depu
tados, que falláram, ponderando também o Senhor Castello 
Branco varias circumstancias de muito pezo, sendo de 
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parecer, que isto só se poderia conseguir por meios con
ciliadores, prévio o consentimento d' El Rey. Pedio 
entaõ o Senhor Fernandes Thomaz, que naõ se leiam pa
peis, porque toma isto muito tempo, o que outros apoia
ram. Continuando-se na questão dos Deputados ultra
marinos, fez o Senhor Soares Franco varias reílexoens 
mui assizadas, reprovando o proposto Decreto, e dizendo, 
que cumpre conciliar a vontade d' El Rey com as nossas 
precisoens, e que havendo esta conciliação naõ deixará 
Sua Majestade de approvar e adoptar o que fizermos; que 
se formem as bazes da Constituição, e se remetiam, com 
as mais participaçoens devidas a El Rey. O Senhor Fer
reira Borges, seguindo a opposiçaõ ao projecto, disse, 
que obrar do modo proposto éra imitar a Hespanha, na 
sua convocação dos Deputados do Ultramar, quando fez 
a sua Constituição-, mas que que nós naõ estamos nessas 
circumstancias. 

0 Senhor Alves do Rio reflectio particularmente sobre 
dous artigos do proposto Decreto, e os desapprovou. O 
Senhor Baeta o naõ approva, apoia os motivos lembrados 
pelo Senhor Annes. O Senhor Margiochi pede se remet
ta o Decreto a uma Commissaõ, reflectindo sobre este 
melindroso ponto naõ termos direito para Decretar simi
lhante convocação: persuadamososnossos irmaõs do Ul
tramar a virem reunir-se ao nosso Congresso, para maior 
e mais geral utilidade da Monarchia; mas que naõ os 
obriguemos. 

0 Senhor Borges Carneiro concorda com todos, que he 
do maior interesse estreitar os vinculos fraternaes entre 
todos os subditos Portuguezes, mas nao adoptar o decre
to. Vota se forme a Constituição, e que depois se verá 
86 os Americanos a aceitam: com tudo, he de parecer 
se chamem deputados das Ilhas. 

O Senhor Pimentel Maldonado disse, que o Brazil está 
VOL, XXVI. N \ 154. H H 
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em circumstancias mais felices, e superior a Portugal 
por diversos respeitos; e que em conseqüência disso po
derá naõ querer o mesmo que a Portugal convém; e 
portanto naõ approva a moçaõ. Decidio-se por votos 
que passe o proposto decreto a uma Commissaõ, com o 
addictamento do Senhor Borges Carneiro, relativo ás 
Ilhas dos Açores. Depois de alguns pareceres, apoia o 
Senhor Bitancourto do Senhor Borges Carneiro, dizendo, 
entre outras razoens, que éra de necessidade, a admissão 
dos deputados das Ilhas as quaes estaõ addictas á jurisdic
çaõ judicial de Portugal, a quem prestam grandes recur
sos mercantes, e demorando muito mais próximas a este 
Reyno que ao outro continente, sendo até nas cartas geo-
graphicas consideradas as Ilhas dos Açores como ilhas 
pertencentes á Europa. 

O Senhor Fernandes Thomaz disse, que, como Secre
tario que tinha sido dos Negócios do Reyno do Governo 
que acabou, lhe cumpria fazer á Assemblea uma expo
sição do estado em que se achava o paiz; e pedia licen
ça para ler este relatório, no qual havia varias circums
tancias, que poderiam elucidar um pouco a questão, pe
las relaçoens commerciaes entre Portugal e os dominios 
ultramarinos. 

Nesta bem traçada exposição, fazia ver, que a necessi
dade de acudir ao deplorável estado em que se achava 
a nossa pátria, fizera tomar a resolução de a salvar dos 
abysmos da perdição a que corria; que desde o 1.° de 
Outubro, começara o Governo a trabalhar quanto lhe 
éra possivel por conhecer os abusos da administração; 
que os grandes males arreigados de séculos, e provenien
tes mais dos deffeitos e falta de combinação das nossas 
leys administiativas, do que mesmo dos empregados se 
naõ podiam conhecer de repente, e que na dificuldade 
de achar de prompto homens hábeis, para substituir ou-
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tros, de quem havia queixas, se adoptara a medida de no
mear commisoens para vários ramos da publica admi
nistração, &c. Passava depois a tocar diversos pontos 
mais essenciaes e dignos da attençaõ do Congresso, sen
do o primeiro a Agricultura, sobre a qual carregavam 
tantos gravames, sendo até os foraes um dos motivos de 
grande parte delles, por cuja occasiaõ dava os devidos 
louvores ao nosso augusto Monarcha, o qual ja desde 
1810 havia ordenado a providencia de se fazer um exame 
geral dos mesmos foraes, em que tem trabalhado a Acade
mia Real das Sciencias (e principalmente um dos seus 
membros) e de cujo trabalho as Cortes se podiam apro
veitar. Que sendo o vinho o ramo mais avultado do 
nosso commercio, mereciam toda a attençaõ as nossas 
vinhas, e apontou o calculo da exportação dos vi
nhos para o Brazil, como o mais avultado objecto para 
contrabalançar o valor dos gêneros recebidos daquelle 
paiz, e que assim mesmo estava longe de o igualar. 
Ajunctava a isto outros valores da nossa exportação e 
importação nos annos de 1818 e 1819 mostrando o resul
tado de 22ê milhoens de prejuízo na balança do nosso 
commercio. Passava a fallar da Marinha e sua decadên
cia; e depois das fabricas, ponderando o seu deplorável 
estado, que as de Portalegre e Covilhaãse acham fecha
das, e reduzidos á misseria os seus operários, &c. Aca
bada a leitura da primeira parte desta interessante expo
sição pedio o Senhor Fernandes Thomaz ficasse a leitura 
Ia segunda parte para outra sessaõ, e assim se approvou. 

Passou-se à ordem do dia, sobre as commissoens, e 
numero de que se deviam compor, sendo o Senhor Miran
da de parecer, que fosse cada commissaõ approvada de 
per si e successivamente. Tractou-se da 1.» que éra a da 
Segurança publica: um Deputado lembrou ser isto da 
competência do Poder Executivo, o que foi apoiado, com 
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varias razoens por outros votos : dizendo porém o Senhor 
Fernandes Thomaz naõ fora sua intenção tirar as attri
buiçoens ao Governo, naquella sua proposição, mas sim 
facilitar ás Cortes o meio de estarem scientes quanto an
tes de tudo quanto pudesse ser contrario á segurança da 
Naçaõ, e mesmo do Congresso, pedio se tornasse a ler a 
sua proposição, a qual com eíTeito se leo. 

O Senhor Pereira do Carmo sustentou com enérgicas 
razoens a opposiçaõ ás attribuiçoens desta commissaõ, 
dizendo entre outras cousas, que o despotismo nasceo 
sempre da confusão dos poderes. Outro Vogai disse, 
que esta commissaõ, do modo proposto, seria um terceiro 
Poder. O Senhor Rebello disse, que seria ligar os bra
ços do Governo Executivo, o qual deve pelo contrario 
têllos desembaraçados, e que sempre votaria e protesta
ria, até por escripto na acta do Congresso, contra aadop-
çaõ da Commissaõ pelo modo proposto. A final se jul
gou, que esta commissaõ só seria própria, para formar os 
regulamentos da Policia do Reyno; e se passou a tractar 
do numero de vogaes, de que se devia compor cada uma 
das outras commissoens. 

Lembraram os projectos do Senhor Alvez do Rio, so
bre a amnistia dos militares Portuguezes em França, das 
coutadas, &c.; mas nenhum entrou em discussão. Dis
se um dos Secretários, que o Tn. General Mozinho re
queria ás Cortes ser empregado: e decidio-se que isto 
pertencia ao Governo F.xecutivo. Tocáram-se alguns 
outros assumptos, sobre que naõ se deliberou; sendo o 
ultimo objecto, que ficou decidido, o de participarem as 
Cortes a Sua Majestade tudo quanto se tem feito até o 
momento próximo ao da partida do Correio Marítimo, 
para o Rio-de-Janeiro. 

O Senhor Ferreira Borges leo um projecto de Decreto 
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de abolição dos feriados nos tribunaes, alfândegas &c. 
em dias de semana. 

O Senhor Alves do Rio lèo um projecto de decreto; o 
1.° Sobre se ordenar ás authoridades reconheçam a su
premacia das Cortes: o 2.° Sobre a divida nacionale cre
dito publico: o 3.° Sobre naõ se proverem benefícios ec
clesiasticos, rendas das ordens militares, e applicaçaõ 
destes rendimentos á amortização da divida publica. 

O Senhor Borges Carneiro propoz um decreto, para se 
naõ gastar nas repartiçoens publicas outro papel, que naõ 
fosse o das nossas fabricas, salvo na falta delle, e que se 
prohibisse a exportação do trapo. O Senhor Rebello 
tocou em um projecto de regulamento dos trabalhos das 
Secretarias, conrespondencia com o Governo, &c. Tor
nando-se a fallar relativamente á commissaõ do Thesouro 
e extincçaõ da do Porto, se decidio se tracta ria disto, 
quando se apresentassem as portarias da sua creaçaõ. 
Findou a sessaõ ás 7 horas. 

8.* Sessaõ; 5 de Fevereiro. 

Principiou ás 3 horas e meia. Lêo o Senhor Borges 
Carneiro um projecto de convocação de Deputados das 
Ilhas, fazendo vêr, que este projecto nada tinha com o da 
eleição dos Deputados do Ultramar. 

Propoz o Senhor Travassos, que se deviam mudar as 
horas das sessoens, ponderando vários motivos attendi-
Veis, seguindo-se nisto a regra dos tribunaes, &c. ; no 
que foi apoiado por diversos vogaes, e se decidio con
forme indicou o Excellentissimo Presidente, que prin
cipiassem as sessoens ás 9 horas da manhaã, e durassem 
4 horas, prolongando-se por mais tempo, quando fosse 
necessário. Neste meio tempo deram o juramento dous 
Deputados, o Senhor Figueiredo, e o Senhor Vanzeller. 
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Propoz o Senhor Braamcamp, que antes de tractar dos 
objectos da ordem do dia, se lessem os officios de conres
pondencia do Governo. Em conseqüência disto o Se
nhor Rebello lêo um projecto, em que individuava a 
marcha, que deviam seguir as sessoens. 

O Senhor Soares Franco leo e apresentou um projecto 
de ley sobre a liberdade da imprensa. O Senhor Alves 
do Rio lêo também outro projecto, sobre os negócios eco
nômicos e administrativos do interior fazendo ver entre 
outras cousas, varias enormes despezas, &c,; e que se 
ordenasse ao Governo cuidasse dos meios de economia da 
Publica Administração, dizendo que isto naõ éra objecto 
de decreto, e bastaria uma ordem. 

Em seguimento lêo o Senhor Fernandes Thomas a se
gunda parte da sua exposição do estado do Reyno, rela
tiva principalmente ao Thesouro Publico, Fazenda, ope
raçoens do Governo anterior a este respeito, e reforma 
necessária, em algumas leys. Entre outras excellentes 
reílexoens, disse, que podia fazer-se muito pela naçaõ, 
quando se souber tirar partido da venturosa situação, em 
que a Providencia a tinha posto; que he preciso que a 
naçaõ contribua para as necessidades publicas; mas tam
bém he preciso que primeiro as conheça, e que igualmen
te saiba, que o pagamento do que se deve he uma das 
primeiras necessidades; que a machina he grandeecom-
plicada, trabalha mal e muito de vagar; que se especula
va em tudo; porque tudo offerecla meios de especulação: 
que os juizes exerciam muitos cargos, e que naõ podia 
deixar de resultar muitos males desta accumulaçaõ de 
cargos em uma só pessoa, que as alfândegas deviam me
recer muita attençaõ, porque nellas tinham feito morada 
os abusos, e até os crimes; e manifestou outros muitos 
defeitos e motivos da má administração, concluindo que 
quando um Governo faz ou permitte taes abusos naõ pode 
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deixar de ser máo, e entaõ seria seguramente singular, 
que se quizesse disputar á naçaõ o direito de fazer outro 
melhor. 

Propoz-se um projecto de decreto, para abolir os Con
tadores das Comarcas, &c. O Senhor B. Carneiro pedio 
se imprimisse o relatório, que o Senhor Fernandes Tho
mas accabàra de ler, e assim se approvou. 

Apresentou o Senhor Margiochi os seguintes projectos 
de decreto: 1.° Sobre se extinguir o Juizo da Inconfidên
cia. 2.° Sobre a Policia, limitando o seu poder. 3.° Para 
que se extiugua a Inquisição; que fique a sua jurisdic
çaõ aos Bispos, e os seus bens administrados como bens 
nacionaes, conservando-se aos empregados meio ordena
do. 4.° Sobre a abolição de direitos vis. 5.° Projecto 
sobre o acto e forma de fazer prizoens, concebido em 
dous artigos. 6.° Sobre as cadeas e solturas dos prezos, 
que naõ forem matadores. 7o Sobre a ordem, que se deve 
seguir nas sessoens das Cortes, em que resumia o indica
do no projecto de regulamento das mesmas Cortes so
bre este particular. 8.° Sobre a Guarda Nacional, e mo
do da sua formação. 

Lêo o Senhor Rebello uni projecto sobre a ordem do 
trabalho dos quatro Secretários das Cortes. 

Pedio o Senhor Soares se lê-se o relatório do Ministro 
da Fazenda, sobre a necessária eleição de Chefe da Com
missaõ do Erário, Fiscal, &c. o que assim se fez, mas 
naõ se resolveo este assumpto. 

Lêo o Senhor Secretario Bastos um officio do Ministro 
da fazenda, consultando se poria em execução as ordens 
relativas aos que tem dous officios, ou recebem dous orde
nados por uma mesma folha. Nada se decidio, e disse 
o Senhor Presidente se passasse á ordem do dia. 

Passou-se portanto a tractar das commissoens, e por 
*oto do Senhor Rebello, adoptado pela pluralidade, se 
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ee decidio que ficasse a Commissaõ das Commissoens en
carregada de aprovar decisivamente as listas dos vogaes 
nomeados para cada uma dellas, o que a dieta commissaõ 
passou a fazer, e entre tanto ficou suspensa a sessaõ por 
algum tempo. 

Tornou-se a ler, a rogo do Senhor Carneiro, o projecu» 
relativo aos Deputados das Ilhas. Opinou-se pró e con
tra o projecto, decidindo a Assemblea, que este assumpto 
naõ éra urgente. O Author da proposição pedio licassie 
adiado, e assim se resolveo. 

Tornou-se a tractar do officio do Ministro da Fazenda, 
em que propunha se se havia de nomear Presidente o mes
mo Ministro. Lêo um dos Secretários o Officio. O Se
nhor Braamcamp disse, que este negocio éra muito inte
ressante, e naõ se devia tractar sem estarem presentes 
os Senhores Deputados, que pertenciam a algumas Com
missoens, e que por isso propunha, que estas naõ traba-
lhasssem em quanto durasse a sessaõ ; o que foi apoiada 

Propoz também se chamasse o Senhor Fernandes Tho
maz, Moura, Perereira do Carmo, Borges Carneiro, Castel
lo Branco, Pinheiro, Soares Franco, Anne6 de Carvalho, 
e Bispo de Beja. 

Seguio-se a discussão sobre a presidência da Com
missaõ do Thesouro Publico, e depois de vários pareceres 
nada se resolveo, ficando para a próxima sessaõ. Apon
taram-se os assumptos, que nella se deviam tractar, ese 
levantou a sessaõ ás 7 horas. 

9o . Sessaõ; 6 de Fevereiro. 

Principiou a sessaõ ás nove horas e um quarto: o Se
nhor Borges Carneiro disse,que como a moçaõ, que tinha 
feito relativa ao pagamento do serviço das Cortes, naõ 
tem tido resolução, julgava conveniente apresentalla 
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por escripto, o que effctivamente fez, apresentando um 
projecto de decreto sobre este objecto, e outro sobre o 
pagarem os Juizes e Vereadores os decretos, que se lhes 
remettiam. 

O Senhor Secretario Bastos lêo uma carta, em que a 
Commisaõ do Thesouro da Cidade do Porto felicitava a 
Assemblea Nacional: o que deo motivo para o Senhor 
Annes propor se fizesse uma honrosa mençaõ na acta a 
este respeito. 

O Senhor Ferraõ lêo uma addicçaõ, em 3 artigos, ao 
projecto de secularizaçaõ de Regulares feito pelo Senhor 
Carneiro.— 

Chegou o Senhor Filgueiras, e lêo a acta da sessaõ 
anterior; passou depois a lêr uma exposição do Minis
tro da Marinha, na qual fazia presente, que a saída do 
Correio Marítimo ficava suspensa até a resolução daa 
Cortes, e pedia que se indicasse o dia, em que havia de 
sair o dicto correio, com anticipaçaõ de três, ou quatro 
dias, e enviava a copia das instrucçoens, que se tinham 
dado ao Commandante na Corte «Io Rio-de-Janeiro. 

O Senhor B. Carneiro pedio, que se accrescentasse na 
acta, que se tinha mandado imprimir o relatório do Se
nhor Fernandes Thomas. 

Discutio-se por alguns dos Deputados, se a escala do 
dicto Correio Marítimo deveria ser ou naõ a enunciada 
nas instrucçoens, e se se deveria consultar para isto a ur
gência das circumstancias; convieram, que naõ deveria 
ser contra a escala, e que se participasse a Sua Majestade, 
como estava ja decidido, a installaçaõ das Cortes. 

O Senhor Secretario Rebello, fazendo conhecer, que 
este negocio, por ser de tanta consideração, carecia ex
pressar-se com o mais circumspeto decoro, e que elle, 
incumbido de escrever a carta a Sua Majestade, naõ ti-

Voi JfXVI. N». 154 i i 
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nha o tempo necessário para o fazer com a perfeição que 
desejava, pedio licença ao Congresso para retirar-se da 
Sessaõ, a fim de cumprir o dicto objecto com mais so
cego. 

O Senhor Braamcamp pedio se lê-se o projecto, 
qne tractava da distribuição dos trabalhos dos Secretá
rios. O Senhor Rebello o lêo, e pela segnnda vez leo 
também o projecto, que tinha apresentado no dia an
tecedente, relativo á marcha das sessoens, pela leitura da 
conrespondencia, com a Regência; masque a experiên
cia mostrava naõ se podia por agora seguir esta ordem, e 
que portanto apresentava interinamente ao juizo do Con
gresso o seu indicado projecto: depois de acabar a sua 
leitura se retirou. 

O Senhor Fernandes Thomaz fez conhecer, que estan
do a concluir-se em poucos dias o Regulamento do Go
verno interior das Cortes, éra inútil approvar outros in
terinamente, para depois serem dessapprovados. 

O Senhor Soares Fianco, e o Senhor Pereira doCarmo 
pediram se remettesseni todos os projectos pertencentes 
ao regulamento, à Commissaõ, que estava incumbida 
deste objecto. 

O Senhor Presidente disse, que se continuasse a Sessaõ, 
discutindo sobre a nomeação do Presidente do Thesouro 
Publico. 

Um dos Senhores Deputados propoz, que a primeira 
cousa éra nomear as Commissoens. para dirigiremos dif
ferentes trabalhos, e um dos membros da Commissaõ das 
Commissoens expôz seria melhor, que, acabada a sessaõ, 
passássemos membros respectivos a concluir o exame 
das mesmas Coiiiiinssoeiis, o que erlectiva e geralmente 
se apoiou. 

Começou a discussão, sobre a duvida exposta pelo 
Ministro da Fazenda, relativa á nomeação do Presidente 
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da Commissaõ do Erário: nella falláram successiva-
mente os Senhores B. Carneiro, Fernandes Thomaz, Al
ves do Rio, Castello Branco, Brainer, Margiochi, e ou
tros, que dando as suas razoens pro e contra acclaráram 
o assumpto de tal sorte, que o Senhor Presidente fez per
guntar pelo Secretario, se estava bastantemente discutida, 
ea Assemblea decidio que sim. Depois de terem expos
to algumas duvidas sobre a questão, se decidio â plurali
dade de votos, que fosse abolida a Commisaõ. O Se
nhor Presidente mandou também pôr a votos se se julga
va compatível o ser o Ministro da Fazenda Presidente do 
Erário, e se decidio que sim. 

O Senhor Secretario Filgueiras leo um officio do Mi
nistro da Fazenda, em que perguntava, se se deveria con
servar ou extinguir aCommissaõ do Thesouro Publico da 
Cidade do Porto, e depois de uma discussão, na qual se 
fez ver os eminentes serviços, que tinham prestado á na
çaõ os membros da dieta Commisaõ, e que ella só foi 
estabelecida pela urgência das circumstancias, se jul
gou éra agora desnecessrria; porém que devia dar-se aos 
que a cotnpuzéram agradecimento em nome do Con
gresso e da Naçaõ, e se decidio seremettesse à Commis
saõ competente. 

Lêo o Senhor Filgueiras pela segunda vez o officio do 
Ministro da Fazenda, em que expunha a duvida, se se 
extinguiríam dous ou mais officios, em uma só folha. 
O Senhor Alvez cio Rio pedio se lesse a proposição, que 
fez na sessaõ antecedente, por julgar entrava na mesma 
idéa; em conseqüência disso, léo o Senhor Filgueiras 
a dieta proposição. Outro Senhor Deputado pedio, que 
o Senhor Alvez do Rio lsse a sua exposição do dia ante
cedente, sobre as enormes despezas, que se fazem em 
differentes ramos ; o que elle effectivamentefez. 

O Senhor Borges Carneiro disse, em conseqüências des-
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ta exposição, que a resposta, que devia dar-se ao Ministro 
da Fazenda éra, que seguisse a mais exacta observância 
das leys existentes, sobre este objecto; mas tendo feito 
ver o Senhor Castello Branco e o Senhor Fernandez Tho
maz, que reduzido á practica o privar dos seus officios 
alguns dos indivíduos que os possuíam, e de que depen
dia a subsistência de suas famílias, poderiam resultar 
graves inconvenientes, e que naõ éra resposta, o dizer se
guisse as leys existentes; pcrque as havia antigas e mo
dernas, que naõ se poderiam classificar sem informação 
do mesmo Ministro da Fazenda, aquelles officios em vir
tude de serviços feitos, ou de graças concedidas por S. 
M ; se resolveo se pedisse ao Ministro da Fazenda a re
lação dos officios duplicados, em que elle julgava havia 
abuso, e remetesse tudo á commissaõ de Legislação. 

Tendo proposto o Senhor Presidente, que se passasse 
à discusaõ sobre a amnestia, para os que accompanharam 
o exercito Francez em 1808, proposta pelo Senhor Alves 
do Rio, declarou o Senhor Deputado Francisco Antonio 
de Almeida, que o deveriam disenpsar, poiso seu voto 
poderia ser parcial, visto ter um irmaõ nestas circum
stancias, e se retirou immediatamente. O Senhor Alves 
do Rico tornou o lêr o preâmbulo do seu projecto de De
creto, dizendo, que o julgava digno da attençaõ da As
semblea. Fez o Senhor Castello Branco um eloqüente 
discurso, expondo com mui ponderáveis razoens, queos 
que os que seguiram o partido dos Francez naõ fizeram 
mais que cumprir, naquella desgraçada epocha, com o seu 
dever, visto que até o mesmo decreto de S. M. no in
fausto dia, em que as circumstancias o obrigaram a dei
xar Portugal, recommendava aos Portuguezes tractas-
sem como amigo, e prestassem todo o auxilio ao exercito 
Francez, e que ter feito o contrario teria sido o mesmo que 
ir contra o que entaõ poderia considerar-se como uma 
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ley; que em conseqüência disto as sentenças dadas contra 
alguns, que os seguiram depois a este Reyno, foram naõ 
só injustas porém muito barbaras: e acabou dizendo, 
que apoiava em todas as suas partes a proposta amnistia, 
e que em concedêlla faria o Congresso o acto mais so
lemne de humaidade, e ganharia á pátria cidadãos bene
méritos, que lhe poderão fazer ainda grandes serviços. 
0 Senhor Margiochi disse, que naõ entendia de justiça, 
senaõ a que se fundava em fazer bem a todos os homens; 
que approvava plenamente o decreto, e louvava a boa alma 
de seu author; porém que sentia, que as suas benéficas 
miras, assim como se tinham dirigido ao Norte, se naõ 
dirigissem também ao Oriente e Occidente: que desejaria 
fossem incluídos todos os de opinioens políticas, taes 
como o Tenente Coronel Luiz Cândido, que se achava 
soffrendo um degredo, por ter querido fazer â pátria o 
mesmo bem, que ao presente estaõ fazendo os presentes 
deputados. 

O Senhor Malondado opiniou, que se naõ deviam con
siderar como delinqüentes os comprehendidos na propos
ta da amnestia, e conseguintemente se deviam julgar nul-
las as sentenças, que contra elles foram proferidas. O Se
nhor B. Carneiro foi de parecer (approvando a amnestia) 
que até os mesmos, que tinham sido sentenciados, deviam 
ser declarados innocentes. O Senhor Baeta fez conhe
cer a antigüidade da amnestias, provando a sua asserçaõ 
com exemplos dos Gregos e Romanos, e concluio, di
zendo, desejaria, que os patriotas fossem admittidos ao 
seio da naçaõ, declarando-os innocentes. 

O Senhor Moura expoz naõ podia conformar-se com 
qne o Congresso annulasse sentenças, que eram do poder 
judicial, n'um tempo em que se ia a marcar a linha de 
•eparaçaõ dos poderes; que ao Congresso só pertencia 
«zer leys. O Senhor Francisco Antonio dos Sanctos 
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convinha na amnistia, c que deviam ser declarados inno
centes. 

Os Senhores Ferraõ, Braamcamp e Guerreiro opinaram 
com razoens naõ menos sólidas e apoiaram a amnistia. 

O Senhor Fernandez Thomas convinha em que o ob
jecto, considerado em si, éra da maior just iça; mas que 
deveria tractar-se com mais madureza, na consideração 
da relação, que tinha, com o estado das cousas, fazendo 
ver os inconvenientes, que poderiam resultar, declarando 
innocentes as pessoas em questão, como éra devido, se se 
houvessem de tirar os empregos e bens, que antes pos
suíam aquelles que estavam na sua posse, opiniando.que 
deveria remetter-se o decreto á Commissaõ de Legislação, 
para considerar qual devia a extençaõ, que se lhe de
veria dar, e as providencias e medidas, que deviam tomar 
•obre todos e cada um dos casos. 

O Senhor Bitancourt disse, que quanto aquelles, que naõ 
tiveram sentenças, poderiam vir, quanto porem aos ou
tros lhes seria concedido anno e dia na forma da ley, para 
reclamarem o seu direito, e que isto mesmo éra um se-
guimento do que S. M. fizera ao Conde de S. Miguel. 
Este parecer seguiram outros deputados, com mais ou 
menos razoens, todas muito judiciosas, e se decidio que 
passasse este objecto á Commissaõ de Legislação, com in
stância, ouvindo-se o Author do projecto. Levantou-se a 
sessaõ á uma hora passando as commissoens a trabalhar 
nos seus objectos. 

IO.» Sessaõ 8 de Fevereiro. 

Lèo-se a acta do dia anterior e fo> approvada. 
Apresentou-se o diploma do Senhor Francisco Manuel 

Trigoso d'Aragaõ, deputado pela provincia da Beira. 
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O Senhor Secretario Bastos léo urn informe da Com
missaõ Agraria, e também uma exposição do Presidente 
do Thesouro Publico da Cidade do Porto, dirigida ao Sr. 
Fernandes Thomas. 

Um dos Senhores Deputados lêo uma proposição para 
que se nomeasse uma Commissaõ especial para declarar 
os serviços dos Officiaes Inglezes, que se acham neste 
paiz, classificando-os, para regular a sua recompensa e 
ulterior destino. O Sr. B. Carneiro foi de opinião, que se 
remetta á Commissaõ Militar, para que com preferencia 
a outro qualquer objecto dê o seu parecer. 

Apresentou a Commissaõ o Diploma do Sr. Trigoso, 
legalizado, e prestou este o juramento. 
O Senhor B. Carneiro instou sobre o pagamento dos 

ordenados dos Senhores Deputados e despezas das Cortes* 
Tornou o Sr. Bastos a ler o projecto. Propoz o Sr. B. 
Carneiro, que como ninguém se oppunha, podia passar 
á Commissaõ de Legislação. 

Expoz o Senhor Presidente, que a ordem dq dia éra 
sobre coutadas. O Senhor Alves do Rio disse, que este 
decreto éra fundado no direito de propriodade, e que 
devia ser attendido com preferencia. 

Um Deputado reclamou se acabassem de nomear as 
Commissoens, para passarem a ellas os differentes negó
cios. O Senhor Bastos mostrou estarem nomeadas qua
tro das mais essenciaes, cujas listas foram lidas; sendo 
membros da de Fazenda os Senhores Monteiro, Faria, Rio, 
Brito, Fernandes Thomas, Ferreira Borges e Luiz Mon
teiro: da de Manufacturas, os Senhores T. R. Sobral, 
F. A. Sanctos, Campos, Pereira da Silva, Vanzeller, Mi
randa, e Travassos. De Legislação: Ribeiro Saraiva, 
Figueiredo, Faria Carvalho, Pedro Lopes, Camello For
te», Corrêa Telles, Onorio, Guerreiro, e Corrêa Seabra. 
De Agricultura: Brotero, Soares, Bitancourt, Coelho 
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Pessanha, Pereira do Carmo, Pedro Lopes, J. V. da Sil
va, e Giraõ. 

Seguio-se a discussão sobre coutadas. O Senhor Pe
reira do Carmo diz, que se adopte um termo médio, por
que éra bom sacrificar alguma cousa ao serviço da pá
tria. 

Outro Deputado apoiou o decreto, resumio o seu pare
cer a que este objecto naõ precisava de uma Legislação 
particular, porém que se deviam absolutamente abolir 
todas as Coutadas. O Senhor Carneiro, depois de ponde
rar os grandes abusos e os excessos, a que tem dado lugar 
as leys relativas a Coutadas, tanto que se estabelecia nel-
las por crime matar qualquer gênero de caça, e era casti
gado até com prizoens e gales, tendo o Juiz das Coutadas 
o poder de julgar sem appellaçao, disse, que éra pois pre
ciso, que para evitar tam grandes prejuizos se estabele
cesse uma ley, conforme e regular, para este objecto. 

O Sr. Soares Franco, approvando o projecto, quiz que 
.se tractassem, tanto estes como todos os privilégios exclu
sivos, junetos e debaixo de um decreto geral. O Seuhor 
Bitancourt entendia o mesmo, e que deviam ser tractados 
em geral, e que por agora podia o projecto passar áCom
missaõ, mas que devia ser examinado com urgência, 
pois que esta providencia éra muito justa. 

Apoiou também isto o Senhor Ferraõ; eo Senhor Mar-
giochi disse, que fossem abertas as Coutadas, que os po
vos fizessem uma montaria geral, e apanhassem todos os 
animaes, & c , e que as fogueiras, em que for assada a 
caça, se acendam com as leys das Coutadas. Depois de 
algumas opinioens de outros membros, se perguntou se 
estava bem discutida a questão, e se decidio que sim. 

Houve uma pequena discussão, sobre se deveria pas
sar ou naõ à Commissaõ de Legislação; mas tendo feito 
ver o Senhor Xavier Monteiro, que ja isto estava discuti-
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do, que éra de sumina urgência, e que naõ precisava pas
sar á Commissaõ, foi apoiado o seu parecer. O Senhor 
Maldonado disse, que éra necessário se fizesse logo o 
decreto de extincçaõ; porque, para que se devia deixar 
de fazer um bem, com a esperança de fazer dous. O Se
nhor Silva Negraõ disse, que as Cortes se tinham reuni
do para fazer a Constituição, a qual devia encerrar em si 
todos os projectos e reformas, e quiz persuadir, que éra 
justo naõ se dar por sanccionada resolução alguma, em 
quanto tiaõ recebesse a sancçaõ do Monarcha; e como 
este naõ éra o objecto da questão foi chamado á ordem. 

O Senhor M. A. de Carvalho fez um-eloqnente e vivo 
discurso, applaudido por todos os Senhores deputados, 
em que demonstrou, que a Soberania residia e devia resi
dir essencialmente na Naçaõ, que o Congresso estava re
unido com amplos poderes para fazer todas as leys e re
formas, que julgasse conveniente, e as levaria à sancçaõ 
Real, se igualmente o julgasse conveniente. 

Seguiram-se alternativamente duas discuseoens, sobre 
se havia de lavrar-se o decreto de Coutadas, ou se havia de 
passar á Commissaõ; porém tendo o Senhor Guerreiro fei
to observar á Assemblea, que para evitar os abusos, que 
poderiam nascer da naõ perfeita intelligencia do poder 
geral que as Cortes tinham, conviria formar um decreto, 
que o fizesse conhecer; foi unanimemente apoiado, e elle 
mesmo foi encarregado de o formar. Houve ainda algu
mas pequenas questoens, sobre o decreto de Coutadas, e 
»e definio a final, que passasse h Commissaõ de Legisla
ção, com urgência, para que se forme o decreto da ex
tincçaõ das mesmas Coutadas. 

Em conseqüência da moçaõ de um dos Senhores De
putados, lêo-se o artigo do regulamento, que tractava da 
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inviolabilidade dos membros do Congresso, e do quenel-
les se podia reputar como crime. 

O Senhor Telles apresentou uma exposição, feita em 
Ponte de Lima, pelo Senhor Deputado Joaõ Gomes de 
Lima, na qual fazia presente ao Congresso, naõ se tinha 
apresentado, esperando melhorar de suas moléstias; po
rém achando que estas naõ diminuíam, pedia fosse cha
mado o seu substituto. 

Depois de uma pequena discussão, foi admittidaa pro
posição do Senhor Maldonado, sobre que se legalizassem 
os actos dos dias 24 de Agosto e 15 de Septembro. 

O Senhor Secretario Filgueiras lêo um projecto de de
creto, para que as authoridades ecclesiasticas e militares 
reconhecessem as Cortes, e que se cantasse um Te Deum 
de acçaõ de graças, pela installaçaõ das mesmas Cortes. 
O Senhor Ferraõ addiccionou, que os Bispos fizessem pas-
toraes, porque lhe constava, que, nas provincias, se di
zia ja naõ havia Religião, e que em Lisboa se naõ bapti-
zavam as crianças. 

Seguio-se a leitura de muitos projectos de decretos, ja 
todos apresentados em outras sessoens, e decidio a As
semblea fossem uns admittidos a discussão, outros adi
ados e remettidos ás Commissoens. Estando na leitura, 
que segunda vez se fazia do projecto e regulamento, so
bre a liberdade da imprensa, entrou o Senhor Guerreiro 
com a forma do decreto, que tinha Ido redigir, e antes 
de a ler disse, por exordio do mesmo—que as bazes, de
baixo de que tinha fHto o decreto, eram, que a Sobera
nia reside na Naçaõ, que esta a confiou á Regência o 
Poder Executivo, julgando-o assim necessário nas actu
aes circumstancias: porém reservando-o para si sempre 
que o julgasse conveniente, porque elle se persuadia que 
* Regência naõ éra Constitucional, mas sim provisória, 
e que ao Congresso se reservou em toda a extençaõ o po-



Miscellanea. 253 

der Legislativo, sem esperar sancçaõ de ninguém. Leo 
entaõ o decreto, concebido pouco mais ou menos nestes 
principios, e se decidio se imprimisse, para se fazer o 
exame e alteraçoens que fossem convenientes. 

A este tempo entrou na salla a commissaõ das bazes da 
Constituição, e tomando o seu lugar, disse o Senhor Pe
reira do Carmo, que estavam ja promptas as mesmas ba
zes, e que no dia seguinte teria a Commissaõ a honra de as 
apresentar ao Congresso. 

Leo-se por segunda vez o projecto sobre os Officiaes 
Inglezes, e se decidio passasse a uma Commissaõ espe
cial, formada das commissoens de Fazenda, Legislaçãoe 
Militar. O Senhor Braamcamp propoz, que se formas
se para isto uma nova Commissaõ, composta de três 
membros de cada uma das dietas três Commissoens, para 
tractar com toda a brevidade deste assumpto, e que a 
dieta Commissaõ podia ser formada pelos três primeiros 
membros do cada uma das outras, o que foi approvado. 

Lêo-se a ordem para a sessaõ seguinte, e a presente se 
levantou à hora e meia. 

11*. Sessaõ ; 8 de Fevereiro. 

Principiou a sessaõ ás 9 horas e um quarto, lendo-sea 
acta da antecedente, que foi approvada. 

O Senhor Secretario Bastos apresentou à Assemblea o 
projecto do Senhor Freire sobre os Officiaes Inglezes. 

O Senhor Carneiro fez uma addicçaõ ao projecto do 
•Senhor Freire, reduzida a que se tomasse em considera
ção o numero de soldados, que se podiam dispensar, ar
bitrando os meios, que evitassem a vida licenciosa. Igual
mente apresentou outro projecto sobre a Décima e Siza 
no qual opinava deviam izentar-se desta ultima os lavra
dores, e aquelles que recebiam alguns gêneros de consu-
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mo graciosamente, e para seu gasto. Apresentou outro 
projecto de Decreto sobre as appellaçoens e aggravos da 

jurisdicçaõ do PhisicoMor deverem subir á competente 
Relação, e os actos de injuria passarem ao Juizo compe
tente : poderando os graves males, que resultavam de haver 
de esperar pela resolução do Phisico Mor, que existia 
duas mil léguas distante: ambos os projectos por escripto 
foram entregues ao Secretario. 

O Senhor Ferraõ fez uma adicçaõ ao projecto de Decre
to sobre a abolição da Inquisição, feito peloSenjhor Mar-
giochi, concebida pouco mais ou menos neste sentido:— 
Que todos os estúpidos e bárbaros processos de feitiçarias, 
bruxas, e judiaria, pelos quaes apparecêram 23.0Ü8 pe-
tenciados, e 1.554 sentenciados a fogo, infamando assim 
tantos milhares de famílias, sejam queimados em publico 
cadafalso, no meio do Rocio; e que fiquem responsáveis 
os Notarios da Inquisição pela entrega dos mesmos pro
cessos. 

A presentou o mesmo Deputado outro projecto de de-
decreto, relativo a que se dessem ordens ao Ministro dos 
dos Negócios do Reyno, para que se recolhessem algu
mas bullas Pontifícias, que Sua Sanctidade tem expedido 
nos últimos tempos, para que depois, passando á Com
missaõ Ecclesiastica,informasse a Assemblea do quejul-
gasse conveniente, ambos os projectos apresentou por 
escripto. 

A Commissaõ das bazes da Constituição, por vos do 
Senhor Moura, pedio licença para fazer a sua leitura, cu
jo sentido essencial éra o seguinte:— 

Primeira Secçaõ; dos Direitos individuaes do Cida
dão. 

1.° A constituição deve assegurar a todo o cidadão 
sua liberdade, segurança pessoal, e direito de proprie
dade. 2. A Liberdade consiste em fazer o que aley naõ pro
hibe. 3. A propriedade he o direito sagrado e inviola-
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vel, que tem cada cidadão, de dispor da sua propriedade. 
4. A liberdade do cidadão consiste na protecçaõ, que o 
Governo lhe deve dar. Ninguém deve ser prezo senaõ 
por causa formada. 6. Exceptuam-se os casos que a 
ley determina, e mesmo entaõ deve o Juiz dar por es
cripto a causa da prizaõ. 7. Sem este requisito naõ se 
julgará legitima a prizaõ. 8. Todo o cidadão terá liber 
dade de manifestar suas opinioens, escrevendo, ou faltan
do com tanto que naõ perturbe as leys do Estado. 9. A 
liberdade da imprensa ficará estabelecida pela Constitui-
tuiçaõ, sendo os authores responsáveis, e para os julgar, 
as Cortes nomearão um tribunal competente. 10. Quan
to ao uso, que se pôde fazer de matérias religiosas fica 
aos bispos a censura dos escriptos sobre dogma, e 
moral, e o Governo os auxiliará para castigar os 
deliquentes. 11. A ley he igual para todos, por 
tanto naõ deve haver privilégios exclusivos. 12. Naõ 
deve haver penas sem delicto; a confiscaçaõ e effusaõ de 
sangue devem ser abolidas. 13 Todos os cidadãos de 
vem ser admittidos aos cargos, sem mais contemplação 
que os seus talentos e virtudes. 

Secçaõ Segunda. Da Naçaõ Portugueza e sua uniaõ 
e Dynastia. 

1. A naçaõ he composta de todos os individuos Portu
guezes. 2. He livre e naõ pode ser patrimônio de nin
guém. 2. As leys fundamentaes só pôde dallasa mesma 
Naçaõ, e seus Representantes. 4 A ley he a vontade 
geral declarada pelos seus Representantes. 5. Só os Re
presentantes junetos na Asemblea podem fazer a Con
stituição, á unanimidade e pluralidade de votos, com 
discussão publica. 6. O Poder Legislativo reside nas Cor
te», com dependência da sancçaõ do Rey, o qual nunca 
terá um voto absoluto. Na ausência ou outro qualquer 
nnpedimento do Rey, as Cortes determinarão como se 
deve fazer esta sancçaõ. 7. O Rey naõ assistirá mais que 
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â abertura das Cortes. 8. A iniciativa das leys só compete 
a seus Representantes. 9. Na Constituição se observará 
a divisão dos três Poderes, o Legislativo reside nas Cortes 
e n o Rey para sanccionar as Leys, como fica declarado, 
o Executivo nos ministros; e o Judiciário nos Juizes, de 
tal sorte classificados estes Poderes, que nenhum possa 
arrogarasattribuiçoens do outro. 10. A pessoa do Rey he 
inviolável; os Ministros tem responsabilidade, e partícula-
mente em tudo o que seja propriedade e liberdade indivi
dual. 11.Haverá um Conselho de Estado, segundo determi
ne a Constituição; este Conselho apresentará aoRey listas 
para os empregados, e terá todas as attribuiçoens, que a 
Constituição determinar. 14. Os Deputados saõ inviolá
veis, e nunca podem ser responsáveis pelas suas opinio
ens. 13. O Congresso das Cortes se ajunctará uma vez 
cada anno, e se faraõ as eleiçoens segundo o methodo, 
que a Coustituiçaõ especificar, e se ajunctaraõ, no dia 
que se determinar, na Capital do Reyno; e durarão cada 
anno as sessoens por espaço de três mezes, cujo termo se 
naõ prolongará, senaõ quando a Assemblea o julgar ne
cessário. O Rey naõ poderá prolongallas nem dissolvel-
las. 12. As Cortes poderão mudar e variar a Constituição, 
mas, na que agoiase fizer, nada poderão alterar senaõ pas
sados quatro annos, depois da sua promulgação. 15. Re
sidirá na Capital uma Juncta permanente de 4 Deputa
dos das Cortes, para nos casos extraordinários que pos
sam occurrer convocar Cortes extraordinárias. As Cor
tes pertence nomear a Regência do Reyno, e approvar 
os tractados de Aliiança e Commercio, conceder a admis
são de tropas estrangeiras, e todas as mais attribuiçoens, 
que a Constituirão determinar. 17. A imposição de tri
butos será determinada por uma ley das Cortes; e deve 
guardar proporção com as faculdades dos contribuintes. 
18. Haverá forças navaese militares, segundo a povoaçaõ 
do Reyno. 19. O soldado he cidadão, e como tal deve 
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participar de todos os direitos civicos. 20. A Constitui
ção reconhece a divida publica, e adoptarà as medidas que 
julgar conveniente, para a sua extincçaõ. 21. As Cortes 
faraõ e votarão estabelicimentos públicos para expostos, 
inválidos e mendigos, e daraõ as providencias necessári
as para uma boa instrucçaõ commum a todos os cida
dãos. 

Houve algum reparo em naõ se fallar sobre a Religião, 
e direito de successaõ, e expuzéram os Senhores vogaes da 
Commissaõ, que isto procedia da muita pressa da copia; 
aonde tinham escapado alguns artigos, entre elles os de 
que a religião do Estado éra a Catholica Apostólica Ro
mana, e a Dynastia da Sereníssima Casa de Bragança; o 
que se veria exactamente depois de impressas as bazes. 
Decidio-se, que se agradecesse á Commissaõ o seu es
mero e promptidaõ, e que fossem impressas. 

O Senhor Secretario Bastos lêo uma exposição dos 
prezos da Cadêa, felicitando o Congresso, e pedindo se 
nomeasse uma Commissaõ das Cortes, para examinar o 
infeliz estado em que se acham, sobre o que nada se de
cidio. 

Seguio-se a leitura de um requirimento de Manuel Máxi
mo de Saldanha Guedes, sobre o qual o Senhor Presi
dente (e toda a Assemblea) summamente commovido, 
expoz se achava prezo ha muitos annos, e ultimamente 
ha dezenove mezes de segredo. Acclararam alguns dos 
Senhores Deputados os motivos da prizaõ daquelle indi
viduo, ese decidio que passasse à Regência o requirimen
to, e mais papeis sobre este assumpto, para que os ex
aminasse com attençaõ, e differisse com justiça, toman
do em consideração o tempo que tinha padecido na ca
dêa. 

Lêo o Senhor Bastos uma representação, do Excel-
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lentíssimo Bispo de Vizeu, na qual fazia vera impossibi
lidade que tinha de vir ao Congresso, por molesti as. 

Seguio-se a discussão sobre o projecto, ne se deveriam 
seqüestrar os bens dos agentes diplomáticos Portuguezes, 
que nos paizes estrangeiros tinham procurado empecer a 
causa da Naçaõ, reunido-se, em Paris, por este objecto, e 
até enviando uma mensagem a Laybach ; mas fazendo 
observar alguns dos Senhores Deputados, que ainda que 
isto he manifesto carecia de provas judiciaes, e que a 
confiscaçaõ de seus bens naõ poderia ter lugar em nenhum 
caso, visto que as mesmas bazes da Constituição, acaba
das de ler, queriam se abolisse esta medida, se decidio 
passasse á Regência, para que tractasse da averiguação 
dos factos, e se pudesse dar depois a conveniente pena, 
aos que verdadeiramente se julgassem delinqüentes. 

Leo-se um officio da Commissaõ do Correio, no qual 
propunha que fossem livres de porte os Diários de Cor
tes, que se remettessem para as provincias, para mais fá
cil circulação. Leo a lista dos Deputados approvados 
para as seguintes commissoens. 

Para a da Guerra, os Senhores Baraõ de Molellos, Ca
ldeiros, Sepulveda, Sousa, Povoas, Osório, Magalhaens, 
Roza e Mello. 

Commissaõ de Saúde Publica: os Senhores Baeta,Quei-
roga, Rebello, Campos e Gil. 

Commissaõ Ecclesiastica: os Senhores Bispos de La-
mego, Castello Branco e Beja, os Senhores, Azevedo,Gou-
vea, Madeira Torres, Castello Branco e outra 

Commissaõ de Commercio: os Senhores FerreiraBor-
ges, Luiz Monteiro, F. A. dos Santos, Brito, Braamcamp, 
Alves do Rio, Vauzeller. 

Entrou-se em discussão sobre a extinção dos Direitos 
banaes, a qual foi interrompida pela entrada da Commn-
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saõ, que tinha ido redigir os decretos de amnistia e ex
tincçaõ de coutadas. O 1." foi adoptado com algumas 
pequenas mudanças de palavras; e sobre o 2.° nada se 
decidio. 

Leo-se a nomeação dos membros da Commissaõ de 
instrucçaõ Publica, que saõ os Senhores Maldonado, Pi
nheiro, M. A. de Carvalho, Xavier Monteiro, Brotero, 
Travassos, Martins do Couto, Navarro e Annes. 

Continuou-se, a discussão sobre os direitos banaes, e se 
decidio, que passasse o projecto ás Commissoens unidas 
de Agricultura e Legislação. Levantou-se a sessaõ á uma 
hora. 

12.a Sessaõ, 9 de Fevereiro. 

Principou a sessaõ ás 9 horas e um quarto: leo-se a 
acta da antecedente á qual pedio o Senhor Borges Car
neiro se fizesse alteração, expressando, que naõ éra para 
formar causa, que se assentara hontem no projecto relati-
voaos diplomáticos, cujo exame se propuzéra fosse remet-
tido a Regência. Contestou o Senhor Bastos, que assim 
tinha sido approvado; para o que tornou a ler o artigo da 
nota. 

Lêo o mesmo Secretario um requirimento dos Estu
dantes da Universidade, em que pediam se lhes ap-
provasse um anno, e se dessem por feitos os ac tos. De-
poi» de alguns pareceres, se remetteo á Commissaõ de 
Instrucçaõ Publica. 

Lêo outra petição dos officiaes regressados de Fiança, 
n* qual incluíam o 3.° N" do Portuguez Constitucional, e 
decidio a Assemblea, que fosse remettido á Regência. Se-
guio-sealeiturade outra representação do Bispo de Lame-
go, em que expunha naõ poder ir ao Congresso, por ter 
«ntre outras moléstias, ataques de hypochondria. Lêo 
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outra do Senhor Feliz de Avellar Brotero, supplicando 
ás Cortes o seu substituto, pois estava impossibilitado 
por moléstia de peito. 

Lêo um projecto do Senhor Telles, relativo a que se 
peçam informaçoens ao Ministro da Fazenda, sobre o 
Thesouro Publico, estabelecido na cidade do Porto, e 
sem discussão se decidio, que passasse ao Ministro da 
Fazenda. 

Foi lido pela segunda vez o projecto do seguro contra 
fogos, e se decidio passasse á Commissaõ do Commercio. 
Seguio-se a segunda leitura do addicionamento ao pro
jecto do Senhor Freire, sobre os officiaes Inglezes, o qual 
se mandou que passasse á Commissaõ militar. Igualmente 
a segunda leitura do projscto sobre a abolição dos direi
tos de Siza, &c. O Senhor Fernandes Thomas relativa
mente a este objecto disse, que lhe parecia que convinha 
estabelecer, que nenhum projecto, de qualquer natureza, 
se propuzesse á discussão, antes de passar á Commissaõ, 
para que esta desse o seu parecer; pois que sendo o Con
gresso para fazer reformas na Naçaõ, naõ seria conveni
ente se fizessem sem toda a circumspecçaõ possivel; que 
á primeira vista nada parecia mais justo do que deixa
rem de pagar sizas segunda vez, os que as tinham pago, e 
que a elle lhe parecia, que até nenhumas se deveriam pa
gar ; mas que no entanto deveriam indagar-se as circum
stancias, por que ellas se pagavam, antes de se decidir 
deffinitivamente; alias poderia acontecer resultarcm 
disto alguns males, com tudo, a pezar de ser justa a sua 
extincçaõ, uns destes direitos poderiam ser recebidos por 
doaçaõ, e outros por contracto, e que qualquer destes 
meios dava um direito sagrado; que a Constituição esta. 
belecia o direito de propriedade, e que isto o destruía 
em alguns casos : e que dinheiro tinha a naçaõ para fazer 
uma justa indemnizaçaõ? Finalmente, que éra de parecer, 
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qne passasse á competente Commissaõ. O Senhor B. Car
neiro se oppoz, fazendo ver que a Assemblea naõ devia 
imitar os passos dos Governos despoticos, que lhe tocava 
dar remédio ao mal, aonde o julgasse mais urgente, e que 
se oppunha a medidas de circumspecçaõ e formalidade, 
á imitação de quasi todos os Tribunaes. O Senhor Baeta 
explicou o methodo porque nas Assembléas Franceza, 
Hespanhola e Ingleza se propunham os assumptos e se 
discutiam, dizendo, que se elles eram de tam pouca en
tidade, que, pela simples leitura, pudesse o Congresso 
ficar delles inteirado, se passava a discussão, e quando 
eram de conseqüência passavam ás Commissoens. O Sr. 
Fernandes Thomas explicou com mais clareza o seu pa
recer, e nada se decidio. 

O Senhor Bitancourt fez a moçaõ de que se pedissem 
ao Secretario de Estado as Consultas sobre os gêneros Ce-
Teaes. 

O Senhor Secretario Bastos lêo, pela segunda vez, o 
projecto sobre os juizes de ultima instância, appellaçoens 
e aggravos, e foi admittido à discussão. 

Lêo segunda vez as reformas e addictamentos ao pro
jecto da extincçaõ da Inquisição, e se decidio, que fos
sem unidas ao projecto, para serem discutidas, quando 
este o fosse. Lêo igualmente pela segunda vez o projec
to de decreto sobre as bullas Pontifícias, e se determinou, 
que passasse à Commissaõ Ecclesiastica, para depois se 
discutir. 

Seguio-se a segunda leitura do projecto de formação do 
Código Criminal, que ficou addiado, e a segunda leitura 
d os prezos da cadea. 

Entrou a Commissaõ encarregada do regulamento in
terior das Cortes, e o apresentou, decidindo-se que fosse 
•n presso. 

O Senhor Madeira Torres propoz um projecto de de-
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creto, para que as Cortes dessem um indulto a todos os 
prezos das cadêas do Reyno, á excepçaõ dos de crimes 
exceptuados em taes indultos: este projecto ficou addia
do, juncto com a representação dos prezos da cadêa aci
ma mencionada. O Senhor Alves do Rio pedio se ajune-
tasse também a este indulto o dos desertores de simples 
deserção. 

Um dos Senhores Deputados apresentou um projecto 
de decreto, sobre a reforma da Companhia de Agricultura 
das vinhas do Alto Douro, propondo nelle, que ficassem 
extinctos todos os direitos exclusivos, todas as leys fis-
caes: que todos os lavradores possam vender seus vinhos 
quando quizerem, e que a feira dos vinhos fosse no dia 2 
de Fevereiro, e que durasse um mez; que a Companhia 
naõ tivesse inspecçaõ alguma no regulamento dos vinhos, 
nem nas obras publicas, e que ficasse existindo se qui
zesse, porém como Companhia de Negociantes particula
res : pedindo se declarasse urgente esta moçaõ, e se de
cidio, que, na segunda leitura, se faria esta declaração. 

O Senhor Machado apresentou por escripto um addi-
cionamento ao projecto de extincçaõ dos direitos banaes. 
O Senhor Maldonado apresentou dous projectos : o 1/ 
Que se vendam vários bens nacionaes, e que os pagamen
tos sejam em apólices de juro e papel moeda, para a amor
tização da divida publica: e o 2.° Que para perpetuar a 
memória dos faustos acontecimentos dos dias24 de Agos
to e 5 de Septembro e 1.° de Outubro, mande a Regência 
abrir uma subscripçaõ, publicando-se no diário os nomes 
dos subscriptores, para se levantar no meio da praça do 
Rocio um monumentoque recorde aos presentese vindou
ros tam memoráveis dias. O Senhor Margiochi accres-
centou, que se fizesse o mesmo para igual monumento no 
Campo de Sancto Ouvido na cidade do Porto, ao que se 
respondeo, que isto ja se tinha determinado. 
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O Senhor B. Carneiro pedio se imprimissea moçaõ, que 
fez, sobre legalizar os acontecimentos destes dias. 

Seguio-se a ordem do dia, que éra a discussão, sobre 
as modificacoens das penas do Código Criminal, e depois 
e se ter acclarado consideravelmente este objecto, pelos 
Senhores B. Carneiro, Pinto de Sousa, Madeira Torres, 
Annes, Fernandes Thomas, Brito, e com algum calor pe
los três Ribeiro Sarriva, Baeta, e Braamcamp, se passou 
a votar e ficou regeitado este projecto. O Senhor Presi
dente expoz á Assemblea, que os trabalhos das Commis
soens eram muito interessantes, e que para estes progre
direm, seria necessário levantara sessaõ. 

O Senhor B. Carneiro propoz se imprimissem, na mes
ma folha em que se imprimissem os projectos passados, 
qualquer addicionamento, que a elles se fizessem, e que 
no alto delles se ex pressasse. Projecto para ser discutido, 
para evitar que passando da maõ dos Deputados fossem 
julgados decretos; e que se nomeasse um revisor, para 
evitar os erros orthographicos desta impressão; o que foi 
approvado. Levantou-se a sessaõ ao meio dia. 

13." Sessaõ; 10 de Fevereiro. 

Abrio-se a sessaõ pela leitura da acta do dia antece
dente que foi approvada. 

Lêo o Senhor Secretario Bastos por segunda vez o pro
jecto sobre a abolição da Companhia do Alto Douro, 
apresentado na antecedente sessaõ pelo Senhor Giraõ. 
Apresentou o Senhor Peixoto um projecto contrario 
aquelle, no qual expunha devia fazer-se uma declaração, 
que assegurasse aos interessados neste ramo, que naõ se 
feria por agora reforma alguma na Companhia, deixando 
P»ra depois o fazer aquellas de que resultassem maiores 
ai> tagens. O Senhor Giraõ pedio se nomeasse uma com 
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inissaõ, que examinasse o seu projecto, dizendo que esta 
éra a marcha de tal negocio, e depois de uma longa discus
são, na qual alguns dos Senhores Deputados patentearam 
os prejuizos, que resultam, tanto deste como de outros 
privilégios exclusivos, e outros deputados ponderaram os 
benefícios, que aos lavradores do Alto Douro resulta vam 
da dieta Companhia, e as obras, que ella tinha feito, as
sim como as relaçoens, que linha com o commercio ge
ral da Naçaõ e dos estabelicimentos Ultramarinos; por 
ultimo conviéram continue por agora a Companhia, se
gundo os regulamentos com que antes existia, e que o 
projecto do Senhor Giraõ ficasse adiado, para que, quan
do houvesse sufficientes provas, e todas as clarezas, se 
pudesse resolver este negocio. Sobre este assumpto se 
desenvolveram excellentes ideas e particularmente pelos 
Senhores Giraõ e Miranda, pela adopçaõ immediata do 
projecto, e pelos Senhores Ferreira Borges, Fernandes 
Thomas, e outros pela prorogaçaõ desta discussão, que 
se resolveo como fica dicto, ficasse adiado. 

Fez-se segunda leitura de uma addicçaõ ao projecto 
sobre Direitos banaes, ao qual o Senhor B. Carneiro res
pondeo, que estava decidido passasse á Commissaõ de 
Agricultura. Lêram-se as proposiçoens do Senhor Maldo
nado, ai .* relativa á venda dos bens nacionaes, que de
cidio passasse á Commissaõ de Fazenda; ea 2.* sobre o 
monumento na Praça do Rocio, a que o Senhor Ferraõ 
por um addietamento fez a proposição de que se fechasse 
a dieta Praça, para evitar a entrada de carruagens, e que 
seja calçada como a praça de Belém, mas decidio a As
semblea, que este projecto fosse separado do outro, e 
que se fizesse quando lhe tocasse a segunda leitura; as
sentando que o do Senhor Maldonado se admittisse k dis
cussão. Leo-se igualmente o projecto sobre o indulto 
dos prezo», ao qual o Senhor B. Carneiro ajunetou uma 
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addicçaõ, para se perdoar igualmente neste Reynoe Ilhas 
adjacentes, a todos os prezos, que he custume perdoar, 
em occasioens das maiores festividades, livrando-se por 
seguros, se tivessem parte :—Que se perdoassem os cri
mes, que naõ estaõ exceptuados, apresentando-se os réos 
no termo de seis mezes:—E que, quanto aquelles, que 
estaõ demorados nas cadeas, se mandasse aos Juizes, que 
abreviassem logo as suas causas. O Senhor Alves do Rio 
apresentou por escripto o projecto, que na presente sessaõ 
tinha annunciado, sobre o perdaõ dos desertores, no qual 
diz se perdoe aos de 1.» e 2.* deserção simples. Apresen
tou outro para a ex tincçaõ de caudelarias, demonstrando 
a sua inutilidade: e se decidio, que passasse ã segunda 
leitura. Admittio-se á discussão, para outra sessaõ, o 
projecto do Senhor Madeira Torres, e o addictamento do 
Senhor B. Carneiro sobre o indulto dos prezos. 

Continuou o Senhor Bastos lendo duas representaço
ens, ja lidas na sessaõ antecedente, da escusa, que pedia 
o Senhor Bispo de Lamego e o Senhor Brotero, que ao 
depois se decidio passassem á Commissaõ dos Poderes. 

0 Senhor Brito apresentou um projecto, sobre a neces
sidade de conhecer os rendimentos nacionaes, e outro so
bre se estabelecerem cadeiras de Economia Politica nas 
Universidades, que dessem as suas liçoens peloCathecis-
mo de Economia Politica de J. B. Say, em quanto naõ 
ha outro melhor, que qualquer pessoa, que estabelecesse 
cadeiras particulares sem ordcnado,fossem contempladas 
pelo Governo á proporção de seu merecimento; que os 
cidadãos, que tivessem estes conheci mentes, fossem pre
feridos na admissão aos empregos, eque depois de dous 
•unos de expedido este decreto, ninguém se pudesse ma
tricular nas Universidades, sem fazer constar tinha taes 
«onhecimentos; cujo projecto apresentou por escripto. 
keo-se uma representação de um particular sobre o máo 
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estado dos tribunaes, a negligencia dos escrivaens e ad
vogados, na qual pedia o remédio destes males, e decidi
ram fosse remettida ao Poder Executivo. Seguio-se a 
leitura de outra representação dos officiaes reformados e 
demittidos, pedindo ser incorporados a seus corpos. 0 
Senhor Freire aclarou esta matéria, fazendo conhecer, 
havia precisão de uma informação particular dos fados 
respectivos a cada um detes indivíduos, e se assentou, 
que fosse enviada ás commissoens competentes. 

Leo-se uma memória sobre a Agricultura, que passou 
á competente Commissaõ; e outra relativa á Universida
de, que se remetteo á Commissaõ de Instrucçaõ. 

Leo-se uma representação de Joaõ de Macedo Sequeira 
e Souza, em que mostrava pelos serviços que aliegava 
pertencer-lhe o Habito de Aviz, e passou á Regência, as-
sentando-se*por este motivo, que as representaçoens de 
igual natureza, pertenciam ao Governo Executivo, dis-
zendo o Senhor Xavier Monteiro, que ate que as Corte-
naõ fizessem a declaração de naõ admittirem reque
rimentos particulares se deviam ler na Assemblea, e as
sim se approvou. Lêo-se um requerimento do Carcereiro 
do Castello, no qual pedia o pagamento de atrazados eo 
augmento de 50.000 reis, que lhe estava promettido; e 
se assentou passasse ao Governo Executivo. Dando a 
longa leitura destes requirimentos occasiaõ a que o .Se
nhor Freire fizessse a moçaõ de que para o futuro se ex-
tiactassem, e que desta maneira naõ tomariam tanto 
tempo, e o Congresso, teria com cada um a devida con
sideração. 

Leo-se um projecto sobie a formação da Guarda Na
cional, assignado por Joaõ da Silva Braga, o qual se man
dou á Commissaõ Militar. 

O Senhor Filgueiras leo um officio do Ministro da Ma
rinha acompanhado de participaçoens de alguns Cônsu
les, no qual expunha, que os tractados com as Poten-
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cias Barbarescas estavam como suspensos ou duvidosos 
pelos últimos suecessos, e pedia medidas para os aassegu 
rar. Decidio se sobre isso fosse novamente remettido 
este negocio ao mesmo Ministro e á Regência, para tom 
a sua informação poder a Assemblea decidir. Leo a 
minuta do Decreto sobre a extincçaõ dos direitos bana-
es; que se mandou passasse á Commissaõ de Legislação 
como ja se tinha decidido. Leo a minuta do Decreto 
sobre a extincçaõ das Coutadas, que se achou conforme. 
Leo o projecto do Senhor Alves do Rio, sobre reconhe
cimento dosTribnnaes ás Cortes, Pastoraes dos Bispos, &c. 
Sobre isto observou o Senhor B. Carneiro, que estando 
próxima a publicação das bazes da Constituição, a que 
competia, devia deixar-se até à sua publicação; e se as
sentou que sim. O Senhor Bastos lêo os nomesdos Se
nhores Deputados, apurados para as seguintes Commisso-
soens. Regulam ento de Regência: os Senhores Moura, 
Serpa, Castello Branco, Fernandes Thomaz. Estadistica 
os Senhores Travassos, Margiochi, Miranda, Faria Car
valho, Freire, Bastos, e Silva Corrêa. Pescarias; os Se
nhores Vaz Velho, Giraõ, Silva Negraõ, Carlos Honorio 
e Carlos Coelho. 

O Senhor Prendente disse, que o Diário de Cortes naõ 
fazia mençaõ do solemne juramento, que se prestou na 
Sé, que se a Assemblea lhe parecia fosse o Redactor ad
vertido desta falta e a em endasse. O Senhor Bento Pe
reira do Carmo, por este motivo disse, que o Diário tinha 
alguns erros, e que éra preciso fosse revisto com mais at
tençaõ, pois por exemplo, que tendo elle fallado em Pe
nínsula Hespanhola o Diário dizia Provincia Hespanhola 
em vez de Brotéro Brotoro. O Senhor Freire disse, que 
w ampliassem as Imprensas da Casa, e que o Redactor 
*»esse assistir á impressão. 
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O Senhor B. Carneiro propoz se adiassem todos os ob
jectos, e se discutissem na primeira sessaõ, com preferen
cia, as bazes da Constituição ; o que foi approvado. 

O Senhor Bastos lêo um officio do Miuistro da Fazen
da, em que mostrava a impossibilidade de dar, com a 
promptidaõ que se pretendia, os informes sobre as rendas 
publicas, e despezas do Estado, sendo causa a desordem 
e confusão dos differentes ramos do Erário, e accrescen-
tava no mesmo officio, em attençaõ á despesa que se fa
zia com o Convento de Mafra, que fosse este outra vez 
occupado pelos Conegos Regrantes. E se decidio, que 
passasse este objecto às commissoens de Constituição e 
Fazenda. 

O Senhor Presidente disse, que «e precisava arbitrar os 
ordenados dos empregados da Casa, ao que se deo em res
posta, que isso éra objecto do Regulamento das Cortes. 
Levantou-se a sessaõ á uma hora. 

14.° Sessaõ ; 12 de Fevereiro. 

Principiou a sessaõ pela leitura da acta antecedente, a 
qual foi approvada. 

Deram conta os Senhores Deputados da Commissaõ 
dos Poderes, das escusas, que pediam os Senhores Excel
lentissimos Bispos de Lamego e Viseu, e os Senhores Bro-
tero, Joaõ Jozé de Lima, e outro, dos quaes informaram 
e decidio a Assemblea, conformando-se com o parecer da 
Commissaõ, e concedendo-se aos Senhores Bispos a escu
sa, attendidos os seus justos motivos; e aos Senhores Bro-
tero, Lima e outro, que se apresentassem com a maior 
brevidade, logo que cessem os impedimentos, que. alle-
gam. 

O Senhor Braamcamp disse, que se desse mais exten
são ao Diário de Cortes, pois que naõ havia nos que ti-
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nham saido mais de que extractos, e naõ os debates por 
extenso, sendo certo que, para haver um Diário com
pleto, se tinham admittido os Tachigraphos. O Senhor 
Maldonado disse, que o Diário tinha principiado antes 
do tempo em que deveria sair, e que daqui em diante seria 
mais conforme com os desejos da Assemblea. 

Fez o Senhor Bastos a segunda leitura do projecto so
bre o estabelecimento de Cadeiras de Economia Politica, 
e passou este à Commissaõ de Instrucçaõ Publica. Fez-
se a segunda leitura da proposição do Senhor Ferraõ, so
bre fechar-se a Praça do Rocio; por este motivo reclamou 
o Senhor Maldonado, que o seu projecto de monumento 
na mesma Praça seguisse a marcha geral, pois que estava 
decidido ser admittido á discussão; assim se resolveo, e 
que passasse à Commissaõ das Artes a do Senhor Fer
rão. 

Leo-se por segunda vez o projecto sobre o perdaõ dos 
prezos em addictamento ao do Senhor Madeira Torres, e 
foi admittido a discussão, com o accrescentamento de— 
fora do Reyno—depois da palavra auzentes. Fez-se a se
gunda leitura do projecto, relativo ao indulto dos deser
tores, que foi admittida ã discussão. 

Lerain-se alguns requirimentos de particulares. O Se
nhor Bastos apresentou uma exposição do Tenente Co
ronel Pereira d'Araujo, em que pedia se lhe formasse pro
cesso, pois que havia ja dous mezes que estava prezo, e 
o tinha pedido sem o poder conseguir; decldio-se, de
pois delido, que fosse remettido com urgência ao Gover
no Executivo. Mencionou o mesmo Senhor Bastos ou
tras memórias, as quaes passaram às commissoens com
petentes. O Senhor Filgueiras leo parte de um manifes
to do Brigadeiro S. D. V. de B. Cabreira, a respeito do 
1ual 6e decidio, que, por ser mui extenso, se remettesse 
a Commissaõ especial, que devia conhecer do prêmio dos 
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beneméritos da Pátria, pois que o Author do mesmo ma
nifesto devia ser considerado como um delles. 

O Senhor Tenente General Rosa apresentou uma pro
posição por escripto, para que se pedissem tilgumas in
formaçoens ao Ministro da Guerra, ao que respondeo o 
Senhor Filgueiras, que ja se tinham passado ordens a es
te respeito. 

O Senhor Rebello leo a carta, que deve ser dirigida a 
Sua Majestade pelo Congresso, na qual se lhe dá parle 
da maneira, por que se tem procedido às eleiçoens, jura
mento dos Deputados, e ajunctamento no Congresso, fa
zendo ver éra impossível demonstrar o acatamento, tran
quillidade e confiança sincera dos povos; que as eleiço
ens foram marcadas com o augusto sello da Religião; que 
os Deputados naõ se puderam congressar no tempo, que 
se tinha proposto, senaõ no dia 24 de Janeiro, pela intem
périe do tempo, e foram nomeados, e quaes, Presidente 
e Secretários na 1.* sessaõ, eque nella se deram com o 
maior enthusiasmo de respeito e amor sinceros vivas à Real 
effigie de sua augusta pessoa, e á dynastia da Sereníssima 
Casa de Bragança; que naõ sendo possivel existir sem um 
Governo, nomearam uma Regência, designando os seus 
Membros, e os nomes do cinco Secretários de cada uma 
das repartiçoens ; que o Congresso tinha em vista fazer 
todo o bem possivel à Pátria, tendo nomeado para cada 
um dos differentes objectos Commissoens; que o Congres
so naõ perderá occasiaõ de levar à presença de Sua Majes
tade as decisoens, que delle dimanem; que formar a Con
stituição he o seu principal objecto, achando-se o modo 
de a fazer expresso nas cláusulas dos poderes de todos, e 
década um dos representantes da Naçaõ, que asseguravam 
a Sua Majestade, que, nesta Constituição, nada se faria 
contra os sagrados direitos da Dynastia da Casa de Bra
gança, e do esplendor e preeminencia de Sua Majestade 
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evitando porém todo o mal da Naçaõ, e naõ querendo 
manchar a sua sagrada pessoa, coma responsabilidade da 
suadesgraça; que as Cortes tem grande sentimento por 
naõ ter entre si representantes do Brazil, que como parte 
integrante desta generosa Naçaõ deviam participar de sua 
gloria, e de seus trabalhos ; e continha finalmente outras 
muitas sabias, e justas reílexoens, todas ellas tendentes a 
fazer conhecer a Sua Majestade, o estado de nossos negó
cios, a unidade e boa harmohia e o respeito e veneração 
a sua sagrada pessoa. Decidio-se, que uma Commissaõ 
de três membros, os Senhores Annes, B. Carneiro, e Re
bello, passassem a fazer-lhe alguns retoques» que se jul
garam necessários, a fim de exprimir com toda a cordeal 
franqueza os sentimentos de que se acha animado o Con
gresso. 

Um dos Senhores Deputados propoz um projecto, para 
quea Assemblea se dividisse em seis Commissoens, rela
tiva cada uma a cada uma das seis provincias de Portugal, 
para conhecer e corrigir os abusos, que nas mesmas se 
commettessem. 

O Senhor Bitancourt disse, que se tinha assentado na 
ultima sessaõ, em conseqüência de sua necessidade, que 
se naõ discutisse outro objecto além das bazes da Consti
tuição, e que para o futuro naõ fossem admittidas outras 
propostas, em quanto se naõ debatesse sobre cs objectos 
da ordem do dia; o que se approvou. 

Passou-se á discussão das bazes da Constituição, a qual 
por moçaõ do Senhor Pereira do Carmo, começou pela 
leitura das sobredictas bazes, depois da qual leo o mesmo 
Senhor um bello discurso, em que depois de fazer ver, 
que, longe de ir buscar entre os Publicistas a essência 
das bazes, que a Commissaõ (de que elle éra membro) 
apresentava, as fora buscar ao nosso antigo Direito Pu
blico, que, proclamando nellas a Soberania da Naçaõ, 
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o ter Cortes annuaes, e a liberdade da imprensa, naõ ti
nha a Commissaõ feito mais (ainda que isto causasse es
panto aos outros Soberanos da Europa) que accommodar-
secom o que esta Naçaõ tinda ja decretado, e observado 
seis centos annos antes; concluindo o seu enérgico dis
curso com estas palavras: " Toda a Naçaõ, que perde a 
occasiaõ de se resgatar, merece perpetuaniente ser es
crava." 

O Senhor Castello Branco lêo outro discurso, naõ me
nos elegante, e depois de uma discussão bastantemente 
longa, sobre o artigo 1.° das bazes, e na qual alguns dos 
Senhores Deputados expuzéram seus diversos parecerei, 
sobre a verdadeira extensão do sentido da palavra liber
dade, se procedeo a votar, e ficaram approvados o pre
âmbulo, e o Io. e 2." artigos das bazes da Constituição, 
com suppressaõ ou emenda do 2.° artigo. 

O Senhor Fernandes Thomaz, protestando o máo esta
do de sua saúde, pedio ser exonerado da assistência diá
ria nas Commissoens, para que fora escolhido, e fazendo 
conhecer o Senhor Borges Carneiro, que um Deputado 
de tanto zelo se devia deixar à sua prudência e patrio
tismo assistir quando as suas circumstancias lhe perraittis-
sem, assim se decidio. 

Levantou-se a sessaõ à uma e um quarto da tarde. 

15." Sessaõ 13 de Fevereiro. 

Leo-se a acta da ultima sessaõ, que foi approvada. 
Leo o Senhor Secretario Filgueiras um officio do Minis

tro dos Negócios do Reyno, em que se incluía uma me
mória sobre as consultas de Tribunaes, e três da Torredo 
Tombo, sobre Agricultura, as quaes se separaram, para 
serem enviadas ás competentes Commissoens, 

Apresentou-se a Commissaõ dos Poderes, e expoz ti-
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nha legalizado os do Senhor Agostinho Teixeira Pereira 
de Magalhaens, Deputado pela provincia do Minho. 

O Senhor Filgueiras mencionou Uma memória de Jozé 
Joaquim Pereira, sobre a amortização do papel-moeda, 
a qual passou à respectiva commissaõ. 

Prestou o custumado juramento o Senhor Deputado 
acima mencionado. 

Disse o Senhor Presidente, que se devia continuar a 
discussão sebre as bazes da Constituição, começando pe
lo artigo 3.°, pois os dous primeiros estavam approvados. 
Quanto a este artigo, expuzeram algumas duvidas alguns 
dos Senhores Deputados, sobre a exactidaõ da definição, 
que nelle se dava à segurança pessoal, querendo, que fosse 
mais extensa esta segurança , e fazendo conhecer naõ 
poderia ficar ao arbítrio dos juizes privar, ou naõ privar 
delia o cidadão; e tendo outros feito conhecer, que os 
teimos, em que elle se achava, concebido, desenvolviam 
bem a idéa, e naõ davam lugar a interpretaçoens, decidio-
se bastantemente discutido, e foi approvado tal qual se 
achava nas bazes apresentadas, com a pluralidade de 53 
contra 21 votos. 

Passou-se á discussão do 4.° artigo, o qual o Senhor 
Borges Carneiro opiniou devia ser mais liberal, expondo 
que um cidadão naõ poderia ser prezo senaõ com a clas-
ficaçaõ dos casos, em que o devia ser, sem os deixar ao 
arbítrio dos juizes, cujos casos poderiam muito bem ex
pressar-se, como se tinha feito na Constituição Hespa
nhola, na qual se estabelecia naõ poderem ser prezos os 
cidadãos senaõ por aquelles crimes, que mereciam pena 
pessoal. O Senhor Fernandes Thomaz fez a observação 
de que em Portugal havia uma ley, para que ninguém 
pudesse ser prezo antes de causa formada; que se aquel
la ley naõ tinha produzido até agora os effeitos, que dei-
la Be deviam esperar, éra muito provável que agora os pro-
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duzisse; que naõ devia imaginar-se que houvessem de 
fazer-se nestas circumstancias leys menos liberaes, que 
as que regiam até aqui, que em todas as Constituiçoens, 
ainda as mais liberaes, se estabalece, que todo o homem 
possa ser prezo, logo que contra elle se procedeo a infor
mação criminal; que seria uma cousa extraordinária, e 
produziria muitos males á sociedade, se, para ser prezo 
um malfeitor, tivesse de ser ouvido e convencido do seu 
crime, e esperasse no entanto o acto de sentença, para se 
proceder contra elle e ir á cadêa. 

O Senhor Castello Branco, e entre outras mui judicio-
sas razoens, expoz, que pertenciam muitas destas coustts 
à Constituição em geral, e naõ às suas bazes, que éra o 
que se estava descutindo; tornou a contestar o Senhor 
Borges Carneiro, que queria fazer entender a sua opinião, 
que a Constituição naõ éra só feita para os poros, mas 
para ligar de certo modo os legisladores dos séculos futu
ros ; que elle desejava a classificação dos crimes, que faci
litariam aos juizes o fazerem estas prizoens, cuja classifi
cação estava terminantemente feita em duas palavras ua 
Constituição Hespanhola; repetindo, que esta éra uma 
das grandes cousas da dieta Constituição. 

Replicou o Senhor Fernandes Thomaz, que naõ éra 
necessário se designassem taes casos: que naõ entendia 
que por estar na Constituição Hespanhola fosse um arti
go de fé; que taes classificaçoens pertenciam ao Código 
Judicial; que a Constituição Hespanhola naõ he um 
Evangelho; que elle éra Portuguez, e se achava ali 
para fazer uma Constituição Portugueza, e naõ a Hespa
nhola. 

O Senhor Maldonado fez a addicçaõ de que se deveria 
acerescentar no artigo, que ninguém devia ser prezo sem 
causa formada. Decidio-se o artigo su Eficientemente dia-
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cutido, com o accrescentamento do Senhor Maldona
do. 

Passou-se a discutir o artigo 5. O Senhor Borges Car
neiro disse, que elle tinha a mesma duvida quanto a este 
artigo que ao anterior: que éra indispensável classificar 
os casos, para que estivessem a coberto de toda a arbitra
riedade a segurança publica e particular; que elle naõ 
seguia a Constituição Hespanhola como ley, senaõ como 
exemplo; porque quem quizer procurar as bazes da li
berdade, ali as achará, e por que estava persuadido, que 
se ella naõ existisse elles Deputados naõ estariam ali 
reunidos. 

O Senhor Fernandes Thomaz, disse, que éra desneces
sária grande discussão; que ja se dizia nas bazes, que 
para naõ dar ordem de prizaõ se exceptuàvam os casos 
designados pela ley. 

O Senhor Margiochi demonstrou, que se oppunha ab
solutamente ao artigo; porque elle encerrava a escravi
dão dos Portuguezes; que naõ se poderia lêr em Inglater
ra sem perigo; que a suspensaçaõ do Habeas Corpus, 
éra o objecto mais delicado que se podia tractar, e que só 
deveria ter lugar em crimes que o merecessem por sua 
natureza, e em fragrante, ou quando perigasse a Pátria; 
que elle também citava, e citaria como exemplo a Cons
tituição Hespanhola, sem medo de que lhe chamassem 
Hespanhol, pois que os seus poderes eram para fazer uma 
Constituição fundada nas bazes daquella, e que se naõ 
houvesse de se fazer assim, que o naõ enganassem. 

O Senhor Borges Carneiro, o Senhor Freire e outros 
Deputados, apoiaram o Senhor Margiochi, expondo pro
testavam contra qualquer resolução, que se tomasse 
contra os seus votos, que pretendiam fossem expres
sados em particular na acta. Disse o Senhor Fernan-

Vot. XXVI. N \ 154 K N 
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des Thomaz, que nas bazes da Constituição naõ se 
tractava senaõ de estabelecer regras geraes, e naõ exep-
çoens; mas o Senhor Annes fez conhecer, que a regra ge
ral estabelecida neste artigo, éra, que nenhum individuo 
podia ser prezo sem causa formada, e que nella mesmo 
se exceptuàvam os casos prevenidos pela ley; que por 
eonseguinte.devendo haver estas excepçoens, eram melho
res as apontadas pelo Senhor B. Carneiro; em fragrante, 
e perigo de segurança publica; pois assim se firmava 
mais a nossa liberdade. Depois de ser julgado suficien
temente discutido este artigo, e ter-se approvado como se 
acha nas bazes, houve alguns dos Senhores Deputados, 
que disseram protestavam contra esta resolução, o que 
produzio uma vivíssima discussão, que se acalmou; de
cidindo-se a final, que no mesmo artigo, em vez da pala
vra ley, se usasse da palavra Constituição; o que,segun-
do o parecer geral da assemblea, obviava todas as difi
culdades ; porém o Senhor B. Carneiro naõ quiz ceder do 
seu protesto, dizendo, que o apresentaria na seguinte 
sessaõ por escripto. 

Discutio-se o artigo 6.° e foi approvado com a altera
ção de acerescentar depois da palavra prizaõ, injusta ou 
arbitraria. Depois da discussão do Artigo 7.° se appro
vou com pequenas modificacoens de palavras. 

Passou-se à discussão do art 8.*, sobre o qual alguns 
dos Senhores Deputados conviéram em que deveria haver 
liberdade de imprensa; mas que precisaria primeiro a 
Censura; porque poderia causar alguns prejuizos à moral 
Evangélica; sendo deste parecer o Senhor Bispo de Beja, 
e outio Senhor, que apresentou como exemplo as terrí
veis conseqüências do fanatismo, eos acontecimentos do 
século 16."—Apoiaram o artigo o Senhor Castello Bran
co, e o Senhor B. Carneiro, dizendo o Senhor Castello 
Branco, entre mui sabias e enérgicas reílexoens, que o 
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direito de communicar cada cidadão os seus pensamentos 
éra uma parte do direito de propriedade; direito e privi
legio, que differençava o homem de boato: que sendo 
tam sublime esta propriedade, devia entrar, para se 
proceder com conseqüência, na ordem das regras estabele
cidas para a manutenção do mesmo direito; que nesta 
parte deviam legislar como Políticos, sem neste ponto 
tractarem da Religião; porque o homem he homem e 
cidadão antes de ser religioso; porém que para obrar em 
conseqüência destes princípios, e ja que a liberdade de 
usar cada um da sua propriedade tinha algumas restric-
çoens, segundo os casos em que éra indispensável que 
delia naõ usasse, também a liberdade de communicar suas 
idéas devia ter estas restricçoens; que ellas deviam com 
tudo ser julgadas pelo incorruptível juizo publico, e pela 
responsabilidade particular, que cada individuo tinha ás 
leys: que em quanto a religião, nada tinha que temer 
uma religião, que tinha por fundador ao mesmo Deus, 
nem que o veneno das falsas máximas inficcionasse os pou
co cautos, quando vissem os mesmos que pregavam tam 
sancta Religião acompanhar suas verdadeiras palavras 
com exemplos de estrictamoral e de virtudes: concluin
do, que elle naõ éra de opinião, que houvesse previa 
Censura. 

O Senhor B. Carneiro comparou os diversos pontos de 
vista, debaixo dos quaes se olhavam os differentes objec
tos nas differentes naçoens, fazendo ver a final, que tal 
censura prévia éra contra o progresso das luzes, e que a 
Religião estava dicidida em dogma e disciplina, que quan
to ao primeiro ja se sabia ninguém podia fallar, mas naõ 
assim na segunda; porém, que naõ éra bom se deixasse 
lujgar aos mesmos interessados estas matérias, pois podi
am classificar tudo como pertencente ao dogma; sendo 
que do modo proposto no artigo, ficava uma responsabili-
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dade da parte do cidadão, e o Governo éra aothorizado 
para castigar os abusos, que nesta parte se fizessem. 

Tendo o Senhor Fernandes Thomaz observado, que 
esta discussão éra muito interessante, que a Assemblea 
tinha trabalhado muito, e que éra objecto que se devia 
tractar com muita circumspecçaõ, devendo por isso dei
xar-se para o dia seguinte, assim se determinou. 

O Senhor B. Carneiro propoz naõ se imprimissem os 
projectos de ley no Diário das Cortes; porque haveria 
alguns que naõ fossem admittidos, e outros, que soffres-
sem alteraçoens; e queja que naõ havia mais que umTa-
chigrapho hábil, e todos os demais naõ podiam apanhar o 
total dos discursos, que usassem os Tachigraphos pontos 
de reticência, para fazer conhecer, que o que se apresentava 
ao publico naõ éra o total das fallas dos Senhores Depu
tados. 

Levantou-se a sessaõ à hora do custume. 

16.* Sessaõ ; 14 de Fevertiro. 

Leo-se a acta da antecedente sessaõ, que foi approva
da. 

Apresentou o Senhor B. Carneiro a Carta para Sua Ma
jestade, de que tinha sido encarregada a Commissaõ para 
isso escolhida na 14.* sessaõ, da qual lêo as alteraçoens, 
que a mesma Commissaõ tinha julgado dever fazer-lhe, e 
á proporção que as ia lendo, as ia contestando, appro-
vando ou regeitandoo Senhor Secretario Rebello, que fi
zera a minuta da dieta Carta. 

O Senhor Fernandes Thomaz, por occasiaõ destas con-
testaçoens disse, que naõ parecia razoável occupar-se a 
Assemblea tanto tempo deste objecto: tanto mais quebra 
fazer, um prejuízo pois que estava detida toda a conres* 
pondentia do commercio, pela tardança da salda do cor-
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reio; e manifestando o Senhor Castello Branco, que naõ 
havia nas emendas da Commissaõ, nem na opinião do 
Author da mesma carta cousa em que perigasse o amor 
próprio de cada um, era melhor adoptar as emendas por 
que o Author estivesse, conciliando assim os diversos 
pareceres, e assim se decidio ; passando o Senhor Rebel
lo a participar aoGoverno Executivo, que podia dispor 
a próxima salda do correio, e dar as providencias, que 
fossem necessárias. 

Propoz o Senhor Presidente, que devia continuar a dis-
cuçaõ sobre o artigo 8.° das bazes da Constituição, rela
tivo à liberdade da imprensa, e principiou a discussão 
incluindo nos pareceres os dous artigos seguintes (9 e 19), 
pois que todos três se dirigem ao mesmo objecto. 

Opinou o Senhor Annes, que pelo que pertencia á li
berdade da imprensa, relativa a objectos políticos, conhe
cia éra de direito estabelecer-se, porém naõ quanto a ob
jectos de Religião: que elle via que os legisladores Hes
panhoes, cuja authoridade se tinha tantas vezes invoca
do com o devido respeito, determinaram estabelecer esta 
liberdade, tanto na parte politica corno religiosa, espe
rando que o tempo lhes indicaria as modificacoens, que 
nella se houvessem de fazer, e que o tempo lhes fez conhe
cer deviam estabelecer a Censura previa em matérias de 
religião, que elle pensava que a Naçaõ Portugueza naõ 
estava em melhor estado neste ponto que a Hespanhola, 
para poder conceder mais liberdade, em matéria de opi
nioens religiosas, que os legisladores Hespanhoes conce
deram à sua Naçaõ. Entrou depois no exame do estado 
de illustraçaõ da Naçaõ Portugueza, dizendo, entre ou
tras cousas, que esta Naçaõ estremece, quando se to
ca em qualquer ponto de Religião; que naõ está prepara
da para innovaçoens, que indispensavelmente succederi-
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aro, naõ se estabelecendo a Censura previa, o que produ
ziria muitos males e lhe faria perder a confiança, que ti
nha depositado nos seus representantes. Examiuou de
pois o estado de iIlustração geral e religiosa, fazendo vei
as poucas academias, seminários e casas de educação, 
que Portugal tinha, a pouca illustraçaõ do Clero em ge
ral, que éra o que produzia tantas preocupaçoens e abu
sos, pelo que o povo naõ se achava sufficienteraente adi
antado em matérias religiosas, nem preparado a comba
ter com as armas da verdade o fanatismo, e os erros, que 
uma perniciosa philosophia possa introduzir; que naõ po
dia julgar fosse compatível estabelecer por piimeira re
gra, que a Religião Catholica seria dominante em Portu
gal, sem se estabelecer a Censura prévia em escriptos re
lativos a dogma e moral; que ou éra preciso convir com 
o author do Contracto Social, que a Religião Catholica 
Romana naõ podia ser a dominante de um paiz, ou entaõ 
que devia haver a Censura prévia; porque agora os phi-
losophos naõ tractam de defender os partidos de Luthero, 
Calvino, Jansenio, mas só de introduzir doutrinas de de-
ismo, materialismo e atheismo, o que por conseqüência 
destruiria a Religião; propondo o problema—se, depois 
que em algumas naçoens da Europa se tinha declarado a 
liberdade de escrever em matérias religiosas, havia ga
nhado ou perdido a religião Catholica,-—cuja resolução 
naõ lhe parecia difficil pela ultima parte. Que assim a 
censura prévia elle a julgava indispensável; pois que 
meios ficavam fora deste? O primeiro, a liberdade de 
escrever em sentido contrario, o qual éra de pouca monta; 
porque a experiência mostrava, que o erro era matérias 
religiosas se annunciava com mais facilidade que a ver
dade ; porque se accommoda mais facilmente com as nos
sas paixoens; que as obras de Voltaire fazem em um dia 
mais mal do que fazem bem em um anno as dos apologil-
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tas da religião. Segundo meio, a Censura dos Ordinari-
ios; porém que esta devia ser primeiramente espiritual; 
mie no século em que estamos, as penas espirituaes de
pendiam de opinsaõ; se a liberdade philosophica estava 
adiantada, naõ se cria em excommunhoens nem censura, 
e que por conseguinte estas se faziam inúteis. O tercei
ro que o Governo protegesse e auxiliasse os ordinários, 
para castigar os abusos em matérias de Religião; porém 
que no presente século se sabia que todos os publicistas, 
consideravam estes delictos como disputas escolasticas, 
ou como erros de opinião, os quaes naõ podiam ser cas-
castigados por uma Constituição liberal. Finalmente, 
que assim como da propiredade individual se restrin
giam alguns casos em alguma parte delia, assim também 
a liberdade de declarar os pensamentos, em matérias re
ligiosas deve ser também restricta em casos necessários, 
pelo que elle julgava justa e necessária a Censura pré
via em matérias religiosas. 

O Senhor Baeta refutou este parecer dizendo, que, 
se até agora a naçaõ naõ estava illuminada, éra por naõ 
ter havido o meio de espalhar a luz, que he a liberdade da 
imprensa, a qual se se nao decretava, em vez de ella se 
illuminar, iria retrogradando cada vez mais: que a reli
gião Catholica he a mesma verdade, e por si só capaz de 
destruir todos os erros, pois que sendo a verdade o sym-
bolo da Religião, todos os erros devem succumbir de
baixo delia: que as leys criminaes deviam marcar a bar
reirados abusos e dos crimes, e no que se julgasse como 
tal, como tal deveria recair o castigo; concluindo, que 
elle se oppunha à Censura prévia, para qualquer maté
ria. 

Outro Senhor Deputado apoiou o Senhor Annes, dando 
entre outras razoens, que ainda que se recolhessem as 
obras, que contiverem princípios irreligiosos, naõ havendo 
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a Censura prévia, quando fossem recolhidas, ja tinham 
causado um grave mal, impossível de se evitar, e nunca 
poderiam ser recolhidos todos os exemplares. 

O Senhor Soares disse, que todas as acçoens humanas 
estaõ sugeitas a abusos, a falia, por exemplo, o andara 
cavallo, e outras; porém que nem por isso se prohibtam, 
senaõ os males quedo abuso podiam resultar; que estes 
abusos relativamente á liberdade de imprensa, eram mais 
fáceis de castigar, por quanto o homem, que os commet-
tla, assignando as suas Obras, ficava por isso responsável, 
bem como aquelle que as imprimia: que éra, sem este re
gulamento da liberdade da imprensa, muito mais fácil 
commeterem-se crimes impunes, cuja reparação fosse 
mais difficil; pois quem privaria a qualquer de escrever 
obras anonymas, sem lugar nem data de impressão, em 
que semeasse errros, sem ficar sugeitoa responsabilidade 
alguma, pois que occultava o seu nome ainda que houvesse 
a Censura? Que em todos os paizes aonde tem havido 
Censura previa, como em Hespanha e Portugal, se tem 
abusado de tal sorte, que tem produzido um estado de 
decadência e ignorância; que éra inútil por outra parte a 
Censura prévia neste paiz, aonde qualquer rapaz sabe 
Francez, e aonde os livros desta naçaõ corriam facilmente; 
que depois que a Inglaterra, depois de suas revoluçoens 
sobre dogma e doutrinas, promulgou a ley da liberdade 
da imprensa, cessaram os seus males, e a ella deve o es
tado de grandeza, que a faz competir com a Europa in
teira ; e ultimamente que naõ approvava em caso algum 
a Censura prévia. 

O Senhor Serpa foi de opinião, que naõ houvesse Cen
sura previa senaõ em matérias religiosas. O Senhor Tri
goso fez algumas addiçoens aos artigos 8 e 10, poderan-
do que se ajunctassem estes artigos, e dizendo, que éra 
certo que a Igreja naõ tinha authoridade para prohibir 
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as obras, mas que tinha toda a authoridade para as cen
surar ; que os abusos nestas matérias podiam ser de funes
tas conseqüências, e que por issso julgava que a Censura 
prévia em matéria de Religião, naõ só éra necessária para 
a Igreja, mas até para o bem do Estado. 

O Senhor B. Carneiro expoz, que os deputados tinham 
recebido poderes com instruccçoens, para formar uma 
Constituição sobre as bazes da Hespanhola; destas bazes 
luminosas, que reconhece todo o mundo, e que só nos po
deriam livrar dos males que soffriamos; e como éra pos-
vel que, depois de terem estes poderes, e estas instruc
çoens, entrassem em contradicçaõ com ellas mesmas na 
discussão de—se se devia estabelecer ou naõ a ensura 
previa ? Que se a Naçaõ naõ estava instruída, depressa o 
seria pela admissão da liberdade da imprensa; que se 
deseja manter a Religião Catholica Roman-v mas naõ as 
superstiçoens, que os Jezuitas e outros nella introduzi
ram; que se anhelava manter o throno da Casa de Bra
gança, porem naõ lisongear o despotismo dos cortezaõs, 
que o circumdam, que haveria taes abusos, que se diria, 
que pertencia tudo ao dogma e moral; que o homem naõ 
deve ser castigado senaõ depois de commetter o crime; 
finalmente que naõ se estabelecia uma liberdade absoluta 
de imprensa, senaõ sugeita ás restricçoens, que as leys 
declarassem; e que elle naõ votava por modo algum na 
Censura prévia. 

O Senhor Feio votou contra a Censura prévia, protes
tando contra qualquer resolução, que naõ fosse esta. Ou
tro Senhor Deputado apoiou o parecer do Senhor An
nes. 

O Senhor Carvalho opiniou, que a Religião he eterna, e 
indestructivel, que a sua mesma verdade he o garante mais 
seguro da sua existência, que a razaõ por que os homens 
temem a liberdade da imprensa, he porque naõ cumprem 
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â risca com os seus deveres, o que deverá acontecer em 
um Governo Constitucional; que os Bispos que tem pro
bidade, nunca podem temer os ataques damaledencia; 
tema-os embora aquelle que se apartou do Sagrado Minis
tério, profanando os altares com suas maõs; que elle naõ 
podia crer que houvesse de existir Constituição sem a li
berdade absoluta de imprensa; que se os censores fossem 
anjos entaõadmittiria a censura; mas sendo homens, es
taõ sugeitos ás paixoens, e em fim, que a liberdade abso
luta da imprensa éra indispensável; porque com ella se 
Iam fazer grandes bens, e naõ havia males a recear. 0 
Senhor Pessanha apoiou este parecer. Outro Senhor De 
putado ponderou, que seria precisa a Censura prévia só em 
objectos de Religião. 

O Senhor Bispo de Beja sustentou a sua opinião, que 
devia haver Censura, como hontem expressara. 

Outro Senhor, fundado-se nos poderes dos Deputados, 
disse, que eram incompataveis, com deixar de esta
belecer a liberdade da imprensa, eque a Censura prévia 
naõ condemnava só um homem, porém toda a naçaõ, 
votando consequentemente, que naõ devia haver Cen
sura. 

O Senhor Camello Fortes sustentou, que devia haver 
censura prévia; que éra verdade que a existência da 
Religião de Jesus Chiisto estava promettida até o fim 
do mundo, porem naõ em parte alguma determinada, co
mo por exemplo Portugal. Que nos seus poderes naõ se 
declarava expressamente a liberdade da imprensa; e 
que elle e outros Deputados quizeram fazer restricçoens 
nas procuraçoens neste particular, as quaes se julgaram 
de necessárias. 

O Senhor Guerreiro combatêo energicamente todos oi 
pareceres, uns depois dos outros, que se oppunham á li
berdade da imprensa, concluindo, que elle a julgava ab-
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solutamentc necessária, sem Censura prévia em nenhum 
caso. 

O Senhor Madeira Fortes ponderou, que o Congresso 
naõ estava responsável a sugeitar-se às bazes da Consti
tuição Hespanhola, e que elle, declarando-se pela Cen
sura prévia nos casos de Religião naõ tinha receio de ser 
considerado como anti-liberal; porque tem havido muitos 
escriptores, mesmo Protestantes, que fizeram conhecer 
a necessidade de restricçoens na imprensa. 

O Senhor Pinheiro Azevedo expoz o seu parecer, 
tractando de conciliar as differentes opinioens, mas con
cordando em que o naõ haver Censura prévia em mate-
terias religiosas, naõ poderia ser senaõ muito prejudi
cial» 

O Senhor Fernandes Thomaz, protestando que a sua 
opinião éra filha da convicção, e que naõ se ligava a sen
timentos alheios, fez conhecer que a Assemblea estava 
de accordo em que naõ houvesse Censura prévia nas ma
térias políticas, e que a diversidade de opinioens vogava 
•obre esta mesma Censura nas matérias religiosas; a cu
jo respeito disse, entre outras muito boas razoens, que 
julgava falso o principio de que os males, que, por 
naõ haver Censna prévia resultassem, naõ podiam ter 
remédio, pois que todos conheciam, que este mal naõ 
era mais que um escândalo, que poderia ser produzido 
do mesmo modo por qualqner acçaõ; que a Religião tem 
sempre existido e existirá; que principiou com o ho
mem, e que com elle ha de acabar; que o modo de naõ 
temer males nesta parte, éra que os pastores pregassem 
às suas ovelhas, tanto com o exemplo como com a pala
vra; que este éra o verdadeiro meio de fazer os homens 
boas e muito mais efficaz do que levâllos pela força Í 
• pelo que diz respeito a que os Portuguezes naõ estaõ 
«n estado destas innovaçoens, elles, na presente revolu-
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çaõ, tem dado a conhecer, se saõ ou naõ dignos dellas; 
e portanto que a liberdade da imprensa devia ser sem 
Censura em nenhum caso. 

Ficou adiada a questão para a seguinte sessaõ. 

17». Sessaõ, 15 de Fevereiro. 

No impedimento do Excellentissimo Senhor Arcebis
po da Bahia, occupou o seu lugar o Senhor Vice Presi
dente, Manuel Fernandes Thomaz. Leo-se a acta da 
antecedente sessaõ que ficou approvada. 

O Senhor B. Carneiro apresentou o seu protesto con
tra o art. 4.° das bazes da Constituição, o qual deo motivo 
à questão, sobre qual devia ser a forma dos protestos, 
em casos idênticos, e se lêo o artigo do regulamento in
terino das Cortes sobre este objecto, depois do que se 
decidio, que os protestos tivessem lugar, naõ avulsos, 
mas lançados nas actas. 

Pedio o Senhor B. Carneiro, que se remetessem à Com
missaõ da Fazenda os papeis, que lhe fossem relativos, 
para continuar esta nos seus trabalhos, e foi satisfeito, 
dando o Senhor Presidente as ordens para isso. Igual
mente pedio, que fossem tractados os dous objectos so
bre o requirimento dos Estudantes da Universidade, c 
dos prezos da Cadêa, e se decidio, que estes negócios naõ 
eram tam urgentes como o da discussão sobre as bazes da 
Constituição. 

Principiou por tanto a discussão sobre a liberdade da 
imprensa, dizendo o Senhor Antônio Pereira pertendia 
conciliar os differentes pareceres da Assemblea, propon
do houvesse uma Censura previa; mas de tal sorte feita, 
que os Censores fossem responsáveis dos abusos; tanto 
das obras censuradas, como daquellas, que, devendo cor-
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rer livres, naõ as deixassem passar *> formando um tribu
nal composto de pessoas das mesmas Cortes, que conhe
cessem daquella responsabilidade, e a quem elles tives
sem que responder, cujo tribunal deveria participar da 
opinião do mesmo Congresso, sendo por conseqüência 
a Naçaõ por meio destes representantes, quem verdadei
ramente fosse a Censura de taes escriptos. 

O Senhor Serpa refutou esta opinião, dizendo, que 
naõ só isto naõ conciliava a diversidade de opinioens se
naõ que éra uma verdadeira prohibiçaõ da liberdade da 
imprensa; que seria muito difficil achar homens que 
quizessem ser Censores com tal responsabilidade; que da 
liberdade da imprensa resulta um bem aos Governantes 
e aos Governados; por que uns conhecem a opinião pu
blica, e os outros tem um meio seguro para a sua illustra
ção; e que éra o seu parecer naõ houvesse Censura pré
via em matérias políticas, e que devia haver nas de dog
ma e moral. 

O Senhor B. Carneiro disse, que de nenhum modo 
estava pela proposição do Senhor Antonio Pereira; por
que ainda que o tribunal, que se pretendia se composesse 
de Deputados das Cortes, os quaes se presumia nesse caso 
serem de ideas liberaes, podiam muito bem naõ o serem, 
e que naõ conrespondessem ao resultado que se pretendia; 
mas ainda que o fossem, devendo ter uma dependência do 
Governo; pelos seus empregos, &c; naõ deixariam por 
isso de se accommodar às opinioens do Governo; que 
quanto a ser a naçaõ a que por este meio censurasse os 
escriptos, naõ éra conforme, porque muitas vezes acon
tecia nas Junctas de Censura, que por amizades ou por 
condescendencias,sendo aobra dada a um.osoutros se con
formavam com o parecer, que este dava; e que no caso 
proposto poderia acontecer o mesmo, seria por isso um só 
homem a bússola do pensar dos outros homens; e citou ai-
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guns exemplos, que provavam esta opinião. Que quanto 
ao que o Senhor Serpa dizia, a cerca de censura prévia em 
matérias de religião, elle naõ podia assentir; porque 
qualquer livro se podia julgar continha estas matérias, 
vindo assim a ser geral a Censura, e tudo serem objectos 
dignos delia. Concluindo com alguns exemplos, que com
provam esta asserçaõ. 

O Senhor Saraiva foi de opinião, que houvesse a Cen
sura prévia em tudo. 

O Senhor Pereira do Carmo disse, que a Censura 
prévia éra a maior escravidão do pensamento; que 
sendo um principio estabelecido, que a constituição 
politica da Naçaõ Portugueza devia proteger a liber
dade e propriedade do cidadão, elle podia conciliar 
protecçaõ e constituição, porem naõ constituição e 
escravidão; que na questão, " se conviria mais pre
venir o mal que castigallo," elle dizia que sim; mas 
naõ tirando ao homem a parte mais preciosa de sua 
liberdade; que quanto à religião, sendo ella única e ver
dadeira, naõ podia temer o erro; e pelo contrario a li
berdade da imprensa destruiria o erro com mais facili
dade. Quanto ao que se tinha fallado, de que a Censura 
previa evitaria as herezias, e males, que se diz tinha pro
duzido a liberdade da imprensa desde o século 16.°; para 
provar que a Censura nada influía nisto, convinha saber, 
que o celebre herege Borja, foi o que estabeleceo a Cen
sura, até com a rigorosa pena de fogo, sendo elle o que 
espalhou mais herezias contra a Religião; que naõ ap
provava portanto a Censura prévia em nenhum dos casos. 
(Applassos nas tribunas.) 

Outro Senhor Deputado opinou, que houvesse a Cen
sura em matérias de dogma e moral. Foi outro do mes
mo parecer; porém que a houvesse também em matérias 
políticas. 
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O Senhor Freire expoz, que os delictos produzidos pe
la liberdade da imprensa naõ via que fossem de outra 
natureza, que os demais crimes, e que assim naõ achava 
razaõ para tractar de prevenir estes, quando nenhum dos 
outros éra prevenido; que se dizia, que os da imprensa 
éramos menos remediaveis, ao que elle oppunhaporque 
nestes termos ficava alguma reparação, mas qual seria a 
que se podia dar a um que roubassem, quando o rouba-
dor tivesse ja gastado o dinheiro; que todos estes crimes 
se commettiam com as maõs, mas que nem por isso a 
ley determinava se cortassem as maõs a todos; mas nem 
por isso estava prohibido o seu uso: e assim para que se 
havia de restringir a liberdade da penna; porque com 
ella se pudessem commetter abusos ? Que se naõ confor
mava com o parecer, que por novo éra lisongeiro, do 
Senhor Antonio Pereira, pois que sendo das bazes essen-
ciaes da Constituição a divisão dos poderes com um justo 
equilíbrio, tam injusto éra naõ permittir a Censura ao 
Poder Executivo, como deixar esta Censura no Poder Le
gislativo, o que destruiria a balança politica; concluindo 
com bem ponde rosas razoens, que em nenhum caso de
via haver Censura prévia, cujo parecer approvou igual
mente o Senhor Soares Franco, dando o povo demonstra-
çoens de applauso. 

O Senhor Presidente disse, que estava ali o Ministro da 
Marinha, da parte do Governo, e se se lhe podia dar en
trada no Congresso; o que moveo uma breve questão so
bre o lugar que devia oecupar, e saindo uma Deputaçaõ 
a recebèllo, entrou e ficou à esquerda do Presidente, e 
disse, que vinha mandado pela Regência do Reyno annun-
ciar ao Soberano Congresso a chegada da escuna Andori
nha, vinda da Ilha de Madeira, com a plausível noticia, de 
que no dia 28 do mez passado se proclamou ali entre vi-
vss e applausos a Constituição Portugueza, e que tinham 
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chegado na mesma embarcação três deputados para as 
Cortes por aquella Ilha, que eram os Senhores Palhares, 
Bitancourt, e Figueirôa. Levantou o Senhor Fernandes 
Thomaz a voz, dando vivas, e foi seguido com o maior 
enthusiasmo por todos os Senhores Deputados, e pelo 
povo das tribunas; mandou o mesmo Senhor Presidente 
descubrir a augusta effigie de Sua Majestade, e primeiro 
que todos bradou o Senhor B. Carneiro—" Viva El Rey 
Constitucional." O que toda a Assemblea repetio por ve
zes, cheia do maior enthusiasmo. Saio o Ministro da 
Marinha, e o Senhor Vanzeller pedio se mencionasse na 
Carta para Sua Majestade este successo, no que foi apoi
ado por toda a Assemblea. 

Seguio a discussão sobre a liberdade da imprensa, na 
qual o Senhor Baeta votou fosse sem Censura prévia 
Fez depois o Senhor Castello Branco um eloqüente dis
curso, no qual, expondo innumeraveis provas e sabias re
ílexoens, em favor daquella liberdade, assegurados com a 
experiência e practica do seu emprego ha muitos annos, 
concluio, que da liberdade da imprensa dependia em 
muita parte a nossa felicidade e a das geraçoens futuras, 
como também o destino de milhoens de homens, que el
les representavam. 

Fallou ultimamente o Senhor Margiochi, apoiando este 
parecer, e dizendo finalmente que os Portuguezes deviam 
differenciar-se dos Mauritanos, podendo-se dizer, que el
les eram escravos e nos livres; que elles naõ podiam lêr 
um livro, e nos tínhamos liberdade da imprensa. 

Passou-se em fim a votar, por se julgar assas discutido 
o assumpto; para o que se fez chamamento nominal, por 
proposição do Senhor Freire; e foi nominalmente votado, 
ficando na primeira votação approvado por 59 votos, 
contra 8, que naõ houvesse Censura prévia, em matéria 
alguma, menos nas pertencentes à Religião. 
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Votou-se depois e foi approvado, por 46 votos contra 
31, que igualmente naõ houvesse Censura prévia em ma
térias de dogma e moral. 

Levantou-se a sessaõ á hora accustumada. 

18». Sessaõ, 16 de Fevereiro. 

Lêo-se a acta da ultima Sessaõ que foi approvada. 
0 Senhor Brito propoz, que era necessário nomear os 

Deputados, que tinham votado pró e contra a liberdade 
da imprensa. O Senhor Vice Presidente disse, que se 
inseriria no diário das Cortes uma relação nominal. 

0 Senhor Secretario Filguerias lêo um officio do Minis
tro da Fazenda, no qual dava por mui conveniente pôr 
em practica a mocçaõ, que tinha feito um benemento De
putado, para serem vendidos, os bens nacionaes, e de fisca
lizar as contas de alguns tribunaes, expondo entre outras 
cousas no mesmo officio, que desde 1809 tinha passado 
de 13:000.000 de reis, ás percas que havia occasionado a 
fabrica do Campo Pequeno. 

Lèo o mesmo Secretario uma memória, que remettia a 
Regência, sobre a defeza do porto de Lisboa, e parte da 
costa, até o cabo da Roca, e o mappa, que mostra os dif
ferentes pontos de defeza; a qual passou com urgência à 
Commissaõ da Guerra por parecer do Senhor Freire. 

Leo um relatório da commissaõ do Correio Geral, envia
do pela Regência, pedindo que, em attençaõ a terem ces
sado os motivos; porque esta commissaõ tinha sido crea
da; se determine a sua extincçaõ; foi remettida às Com
missoens de Legislação e Fazenda. 

Leo um officio da Regência, em que se incluía o pro-
Voi. XXVI.NM54 p p 
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cesso do Tenente Coronel de Milícias de Barcellos. N. 
Pereira de Araújo, que foi remettida á commissaõ de 
Legislação, para rever e dar o seu parecer. 

Leo um protesto do Procurador da Casa do Infautado 
e da Rayna, sobre consultas, que foi remmettido á Com
misaõ de Legislação. 

Leo um requirimento de Roque Ribeiro de Abranches, 
que passou á mesma Commissaõ Lêo outro requirimento 
de um particular, contra uma resolução dada pelo Gover
no, para que depejasse a sua loge de chapelleiro no Ro
cio : passou à dieta Commissaõ. 

Apresentou o mesmo Senhor Secretario um mappa doi 
officiaes Inglezes,que passou à Commissaõ especial. Lèo-
se umaexposiçaõ, pedindo providencia.sobrea prohibiçaõ 
de vender vinhos na cidade de Elvas; foi remetttida à 
Commissaõ de Legislação. Leo-se um requirimento de 
Antonio Manuel Tovar e Souza, em que pedia dispensa 
de um anno, exame privado, e ser approvado Doutor: 
passou à Commissaõ de Instruccçaõ. 

Lêo-se o requirimento de Joaõ Antonio da Costa Freire, 
em que pede ser Tenente Coronel de Milícias de Idanha 
a Nova: passou á Regência. Por motivo deste requiri
mento disse o Senhor Guerreiro, que seria conveniente 
nomear uma Commissaõ especial, para examinar objec
tos desta qualidade, pois poderia haver alguns, em que se 
expuzessem serviços inrereasantes. Opinou o Senhor 
Alves do Rio, que havia muitos outros objectos que de
viam ir a esta commissaõ, e que só restava nomeàlla. 
Lêo o Senhor Filgueiras uma petição dos Cappellaens do 

Exercito, que por terem dez annos de serviço pediam se 
lhe dessem 24.000 reis annuaes, como tinham n' outro 
tempo. Remetteo-se às commissoens da Guerra Eccle
siastica e Fazenda. 
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Mencionou-se uma memória de Antonio Alvez Car-
dozo, sobre instrucçaõ, mendigos e impostos, &c. Man
dou-se remetter a todas as Commissoens.* 

0 Senhor Braamcamp fez a moçaõ de que a Commissaõ, 
encarregada do regulamento de Cortes, appresentasse o 
seu parecer sobre a forma de receber os Secretários do 
Despacho, e o lugar que estes devem occupar quando 
vem ao Congresso: decidio o Senhor Presidente, que na se
guinte sessaõ apresentasse a dieta Commissaõ este parecer. 

O Senhor Filgueiras lêo uma representação do Ministro 
dos Negócios do Reyno, em que pedia fosse exonerado 
daquelle emprego, pela impossibilidade, em que se acha, 
por falta de saúde. O Senhor Presidente expressou, que 
sendo este negocio tam urgente fosse tractado na ses
saõ do dia seguinte; e o Senhor B. Carneiro propoz, que 
fosse ponderado, se naquelle cargo se poderia estabelecer 
alguma divisão de trabalho, em que se pudesse empre
gar algum ajudante, em exigência de negócios. Lêo o 
mesmo Senhor Deputado a resposta, que a Commissaõ 
de Fazenda julgou dever-se dar ao officio do Ministro da 
Fazenda, de 9 do corrente, sobre os abusos das reparti
çoens do Erário, &c. que se approvou com uma pequena 
emenda. 
Começou a discussão sobre o contexto dos artigos 8 \ 9o. 

« 10*, das bazes da constituição, relativos â liberdade da 
imprensa, os quaes se decidio, depois de algumas discus-
•oens, que passassem novamente á Commissaõ para redi
girem, e fazerem as emendas em que a Assemblea concor
dou: sendo o principal motivo da discussão sobre a insti
tuição e forma do tribunal, que deve julgar os abusos da 
mesma imprensa; tendo feito varias reílexoens alguns dos 
senhores Deputados observou particularmente o Senhor 
ireire, que £ra indispensável (para a planar as duvidas, 
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que tinham occurrido a alguns ânimos timoratos sobre a 
Orthodoxia dos princípios dos que votaram contra a Cen
sura prévia em todas as matérias, naõ sendo por isso 
menos Orthodoxos,) se applicasse immediatamente o 
romedio ao mal, que se imaginava, conservando no mes
mo artigo 9.° expressa a instituição do tribunal, para a 
correcçaõ dos abusos da imprensa. E se decidio, que 
houvesse o dicto tribunal, deixando, para quando se for
mar a Constituição, o estabelecer a sua forma e attribui
çoens, e determinar a escolha de quaes seriam e por quem 
nomeados os membros, que o devem compor. 

Leo o Senhor Trigoso o parecer da Commissaõ de 
Instrucçaõ, sobre o requirimento dos Estudantes de 
Coimbra, em que dizia lhe parecia justo, que as 
Cortes os dispensassem do anno que pediam, fican
do obrigados a fazerem os actos desse anno no suc-
cessivo, declarando, que a abertura se fizesse no 1.* de 
Dezembro deste anno, e propunha uma nova distribuição 
das horas nas aulas; para que os Estudantes pudessem 
ouvir as liçoens do antecedente. Foi approvado este pa
recer, e se assentou fosse o requirimento remettido à Re
gência. O mesmo Senhor lêo o parecer sobre outro re
quirimento, que a Commissaõ julgava fosse regeitado, e 
assim se approvou. 

Procedeo-se á discussão do artigo 11 das bazes da 
Constituição, em cuja essência conviéram muitos dos 
Senhores Deputados; mas tendo observado o Senhor 
Presidente e outros Deputados, que éra objecto muito 
importante, por ser sobre privilégios de Foro, e para 
cuja discussão se precisava muita ponderação, foi resol
vido se adiasse para a seguinte sessaõ. 

Seguio-se a discussuõ do artigo 12.°, da qual disse o Se
nhor Braamcamp, que elle fazia honra ao Congresso, e 
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bastava por si só para recommendar á posteridade a sua 
memória: porém que se lhe accrescentasse, que ficavam 
abolidos a tortura, açoites, e ferro quente. O Senhor 
Camello Fortes foi de parecer se abolisse a infâmia de ley. 
O Senhor Manuel Antônio de Carvallo opiniou, que até 
se abolisse a pena de morte; mas tendo observado o Se
nhor Moura, que esta theoria ainda que fazia muita hon
ra ao propinante, naõ devia ser objecto de discussão, e 
que a Commissaõ competente devia examinar este objec
to com a devida attençaõ, se dicidio tornasse este artigo 
à Commissaõ, para se lhe accrescentarem as addicçoens 
do Senhor Braamcamp, e do Senhor Camello Fortes. 

Passou-se ao 13.° artigo, e o Senhor Braamcamp pro
poz se lhe accrescentasse, que um dos direitos do cida
dão he o direito de petição, e passou o artigo como esta
va, com approvaçaõ da Assemblea. 

O Senhor Baeta fez uma moçaõ, que apresentou por 
escripto, reduzida a que todo o cidadão pudesse represen
tar ás Cortes sobre os abusos que notasse, &c. que toda a 
reunião de cidadãos presidida por um agente municipal, 
pudesse fazer o mesmo; que as reunioens que naõ fossem 
assim presididas fossem julgadas sediciosas, &c. Decidio-
se que esta moçaõ seguisse a ordem das mais. 

Levantou-se a Sessaõ. 

19.* Sessaõ ; 17 de Fevereiro. 

Leo-se e ficou approvada a acta da ultima sessão. 
Lêo o Senhor Secretario Filgueiras um requirimento de 

alguns officiaes inferiores da brigada dArtilheiros Con-
ductores, em que pediam ser contemplados na condeco
ração com que Sua Majestade distinguio o Exercito Por
tuguez : foi remettido á Commissaõ Militar. Lêo outro 
requirimento do Desembargador Joaquim Rafael Gueva-
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ra, em que pedia ser occupadoem alguma Commissaõ ou 
estabelicimento publico. O Senhor Manuel Fernandes 
Thomas (que serve de Presidente) informou a este respei
to, e foi remettido com urgência ao Governo Executivo, 
e a mesma direcçaõ se dêo á representação dos provado-
dores e qualificadores dos vinhos do Alto Douro, em que 
pediam providencias breves. 

Informou a Commissaõ de Legislação sobre o requiri
mento de Roque Ribeiro de Abranches, que foi appro
vada, sobre o projecto da abolição dos direitos banaes, que 
foi remettida à commissaõ de Agricultura, para ser no
vamente examinado, a rogo do Senhor Soares. 

O Senhor Presidente disse, que a ordem do dia éra trac
tar da forma porque deviam ser recebidos no Congresso 
os Secretários do Despacho do Governo Executivo; em 
conseqüência um dos membros da Commissaõ do Regu
lamento de Cortes lêo o artigo sobre este objecto, o qual 
foi approvado, decidindo-se, em conseqüência delle, que 
os Ministros, e mesmo os membros da Regência se assen
tassem à esquerda do Senhor Presidente; que quando 
fatiassem fosse de pé, como os Deputados, menos quan
do fosse a Regência em Corpo, em cujo caso o fariam sen
tados. 

Propoz o Senhor Presidente, que a Assemblea decidisse 
a forma como se receberia a Deputaçaõ da Ilha da Ma
deira, que devia vir hoje ao Congresso, e se decidio, que 
fosse com a mesma formalidade que os Secretários do 
Despacho. 

Apresentou-se a Commissaõ de Poderes, e informou 
sobre as escusas, que pediam o deputado pela provincia 
do Minho, Luiz Antonio de Carvalho, e Domingos Al
vez Lobo, pela de Traz-os-montes, dizendo, que a pri
meira éra admissível, e se nomeasse substituto; e, quan
to ao segundo, por ser a sua moléstia temporária, convi-
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tina conceder-lhe algum tempo, e que depois se apresen

tasse. 
Propoz o Senhor Presidente, conforme a ordem do dia, 

se tractasse da nomeação do Ministro dos Negócios do 
Reyno, pois o máo estado de saúde do actual, como al-
legava na sua representação, éra mui attendivel. O Se
nhor Brito propoz, que fosse a Regência authorizada, pa
ra nomear-lhe um ajudante; mas tendo feito conhecer al
guns Deputados, que a moléstia do Ministro naõ éra tem
porária, mas chronica, e ainda que fosse alliviada nos 
trabalhos naõ podia deixar de recair, se admittio a escu
sa. Tractou-se se a nomeação de novo Secretario per
tencia ao Congresso ou ao Governo Executivo, e foi as
sentado fosse nomeado pelo Congresso; e ponderando-se 
ser necessário fazer alguma reflexão sobre a nova escolha, 
foi esta adiada para a seguinte sessaõ. 

0 Senhor B. Carneiro repetio a moçaõ de que se divi
dissem os negócios deste ramo, poderandoqueasua mui
ta affluencia entorpecia o prompto expediente, e naõ po
deria uma só pessoa despachallos com a necessária acti
vidade; moçaõ que naõ foi admittida. 

Seguio-se a discussão sobre os privelegios do Foro, con
tidos no artigo 11 das Bazes, e depois de terem alguns 
dos Senhores Deputados manifestado as suas opinioens, 
pró e contra, ficou adiado para a seguinte sessaõ, obser
vando o Senhor Presidente, que, por ser um negocio de 
tanta importância devia ser tractado com a maior circum
specçaõ, dizendo que seria muito útil, que a Commissaõ 
de Legislação informe de todos os privelegios que ha no 
Keyno, relativos a este objecto. 

Eram 11 horas, quando se annunciou, a chegada do 
Senhor Secretario da Marinha, e da Deputaçaõ da Ilha 
da Madeira, os quaes entraram na salla, conduzidos por 
dous dos Senhores Secretários, se assentaram á esquerda 
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do Senhor Presidente, e disse o Senhor Secretario da 
Marinha:—Depois de ter annunciado antes de hontem 
a este Soberano Congresso a noticia de que na Ilha da 
Madeira se tinha proclamado a reunião das Cortes, e a 
Constituição, que ellas fizerem, me resta conduzir a este 
augusto recinto a Deputaçaõ da mema Ilha, como parte 
interante da grande familia Portugueza, que ha de contri
buir e ajudar a sustentar o edifício da nossa Constituição. 

O Senhor Presidente disse, que a Assemblea gostaria 
de ouvir as participaçoens, que daquella Ilha foram diri
gidas; e immediatamsnte passou o Senhor Filgueiras a 
ler a participação do Governador, Sebastião Xavier Bo
telho, requirimento a este feito pelo povo para annuir 
à sua causa, e differentes representaçoens do mesmo 
povo da Câmara, &c. Acaba da esta leitura, lêo o Senhor 
Brigadeiro Palhares membro da sobredicta Deputaçaõ, 
um breve e elegante discurso, em que ponderava o enthu
siasmo, communicado aquelle fiel povo, pelos felices 
suecessos do dia 24 de Agosso de 1820, e em que de
monstrava a mai ivilhosa moderação e prudência daquel
les illustres Portuguezes, ponderando, que elles tinham 
sacrificado, desde aquelle momento, no altar da Pátria, 
todos o seus ódios e vinganças particulares, e que se pre

paravam para a eleição dos Deputados, que haviam de 
fazer parte da representação nacional. 

O Senhor Presidente levantou a voz, dando vivas ao 
Soberano, e às Cortes, &c:, e foi seguido pela Assem
blea e povo das tribunas. Lêo depois uma enérgica res
posta, dirigida à Deputaçaõ da Ilha da Madeira, e ao 
Congresso, na qual ponderava, que a Providencia Divina 
fazia entrar na uniaõ dos Portuguezes aquelles Irmaõs, 
que depois do descobrimento daquella ilha, por influencia 
do Infante D. Henrique, a povoaram e cultivaram, e que 
por isso, sendo os primeiros nas descubertas éra justo serem 
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os primeiros na uniaõ com aquella pátria donde tinham 
saido, e por isso deviam receber os primeiros siguaes de 
gratidão; e, dirigindo-se á Deputaçaõ, lhe dizia, que in
formasse os seus compatiiotas, da regularidade de nossos 
trabalhos; que continuem a dar as provas de moderação 
e prudência, com que principiaram esta grande obra; que 
seus representantes saõ anxiosamente desejados; e que 
estes venham, masque venham resolvidos antes a morrer, 
doque renunciar á nossa liberdade. 

Repetiram-se os vivas, e saio a Deputaçaõ, com igual 
ccremonia á com que tinha sido introduzida. 

Seguio-se uma brevíssima discussão sobre o art. 14. 
das Bazes, que passou tal qual se achou. Entrou a dis
cutir-se o artigo 15, o qual deo occasiaõ a que o Senhor 
Ferraõ, ponderando, no preâmbulo de um projecto de de
creto, os males que Portugal tinha soffrido nas suas ri
quezas e povoaçaõ pela expulsão dos Judeus, propunha, 
em 3 artigos, fossem postos em vigor todos os privilégios 
concedidos pelos Reys de Portugal aquella Naçaõ; e que 
possam regressar novamente a este paiz, naõ só os des
cendentes dos Judeus Portuguezes, que foram expulsos, 
porém todos os que quizeram, ficando seguros de achar 
protecçaõ no Governo Portuguez. O Senhor Moura 
disse, que se tractasse com exclusão do artigo tal qual 
se achava, sem entrar em discussão sobre objecto de 
tanta importância. Alguns dos Senhores Deputados fi
zeram o reparo, que o contexto deste artigo fazia ima
ginar a tolerância d'outios cultos; fez-se conhecer, que 
o artigo determinava claramente, que a Religião Catholica 
éra Religião dos Portuguezes; mas que a tolerância para 
os estrangeiros éra justa, e até reconhecida pelo mesmo 
Soberano, pois que em Lisboa e no Rio-de-Janeiro (ap-
pontaram os Senhores Braamcamp e Rebello) se fazem 

Voi,. XXVI. N». 154. a <» 
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actualmente dous templos para o culto protestante; que 
se se houvesse de tractar esta matéria, seria quando se 
fizesse a Constituição, e que agora só se tractava das 
bazes. Passou o artigo como se achava nas Bazes. 

Tractou-se do artigo 16; sobre o qual disse o Senhor 
Braamcamp, que a palavra Constituição naõ determinava 
bem a forma do Goveruo; que desejava se chamasse Mo
narchia temperada, cujo parecer naõ se approvou, porém 
sim o artigo como se acha nas bazes. 
Mencionou-se a ordem do trabalho para a sessaõ seguinte, 

e se levantou a sessaõ aos três quartos para a uma hora. 

S0.a Sessaõ, 19 de Fevereiro. 

Principiou a sessaõ pelas 9 horas e meia, lendo-se 
a acta da antecedente, que foi approvada. 

Leo o Senhor Secretario Filgueiras os seguintes requi
rimentos:—de um Funiel com 32 annos de serviço, que 
pedia reforma, foi remettido à commissaõ Militar:—do 
Desembargador Bernardo Carneiro de Oliveira; foi à 
Comissão de Legislação : dos soldados desertores, prezos 
no porto Franco; pedem ser comprehendidos no indulto 
dos desertores; remettido á Commissaõ Militar:—uma 
memória anonyma sobre Estadistica ; à Commissaõ com
petente :—outra memória, sobre a extracçaõ de gêneros 
cereaes, &c;á Commissaõ de Agricultura: requirimento 
de um prezo; à Commissaõ de Legislação:—outro dos 
moradores do sitio da Torre da pólvora em Alcântara; à 
Regência: um requirimento do Desembargador do Porto 
N.Calheiros, pedindo ser promovido a Desembargador 
da Casa da Supplicaçaõ, como ordenado competente; 
foi enviado à Commissaõ de Legislação:—o requirimento 
de Joaõ Manuel de Souza, de Beja j a mesma;—dicto do» 



Miscellanea. 301 

officiaes regressados de França, offerecendo justificar-se 
perante as Cortes; à Commissaõ Militar:—dicto de Fra-
cisco Raymundo de Andrade; à Regência:—outro de Do
mingos da Costa Campos, sobre uma sentença dada con
tra elle, &c, k Regência : outro de Miguel Alfonso, da 
villa de Cachim, sobre um aggravos; â Regência:— uma 
memória anonyma, sobre as privaçoens, que soffrem os 
habitantes da Estremadura; à Commissaõ de Agricultura: 
requirimento de N. Rosa, que pede ser Porteiro da Al
fândega; à Regência:—outro dos officiaes dimettidos, 
&c.; à Commissaõ Militar: outro de um official de N°. 
12 de Infanteria, que pede em remuneração de serviços 
passar em outro posto para um regimento de Milícias; 
outro de outro official reformado, pedindo ser occu-
pado no Paço das Cortes; á Commissaõ de Policia 
das Cortes:— outro requirimento dos prezos do Limoei
ro para se lhes minorarem as penas, ainda mesmo aos ja 
sentenciados; foi remettido á Commissaõ de Legislação: 
outro de um estudante da Universidade; à Commissaõ 
de Instrucçaõ Publica:—outro de viuvas e filhas de Mili
tares, pedindo poderem casar, sem perderem o Monte
pio; à Commissaõ de Legislação:—requirimento de um 
official pobre, &c; e de N. Barbosa; remettidos á Re
gência:—o de alguns prezos por moeda falsa, queixando-
se de vexaçoens dos Juizes; mandou-se ajunctar a outros 
sobre o mesmo objecto:— o requirimento do Carcereiro 
do Castello ; e o de um livreiro Jozé Máximo, pedindo 
vender na sua loge todos os impressos das Cortes: o re
quirimento de Manuel Antonio de Menezes, pedindo ser 
empregado na companhia do Arroz; à Regência:—e 
outro do Cadete N, Gouvea, pedindo ser promovido a 
Alferes ; à Regência. 

U Senhor Filgueiras lêo uma carta do Senhor Bispo de 
Lamego, protestando seu respeitoso reconhecimento, 
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pela mercê de se attender à sua escusa. Lêo outra do 
Senhor Joaõ Gomes de Lima, em que repete a sua escu
sa. O Senhor Presidente (o Senhor Arcebispo da Bahia) 
expoz, que o Senhor Bispo de Castello Branco, em atten
çaõ ao máo estado de sua saúde, pedia coutinuaçaõ de 
licença. 

Apresentou o mesmo Senhor Presidente uma medalha 
de cobre, feita por um artífice Portnguez, seu compatrio
ta, dizendo ser a primeira, que se tinha feito, em memó
ria da gloriosa epocha da nossa regeneração. O Senhor 
Rio pedio se fizesse honrosa mençaõ na acta, o que foi 
approvado. O Senhor Maldonado apresentou um dese
nho do monumento, que se projecta para a praça do Rocio, 
em memória da nossa regeneração: foi, com a medalha, 
remettido à Commisssõ das Artes. Lêo o Senhor Filguei
ras por segunda vez o projecto do Senhor Ferraõ, sobre a 
introducçaõ dos Judeus. O mesmo Senhor apresentou 
um projecto de Constituição, que fora remettido às Cor
tes, formado sobre as bazes da Constituição Hespanho
la. 

Começou a discussão, conforme a ordem do dia, que 
éra sobre a nomeação do novo Secretario para os Negóci
os do Reyno: o Senhor Soares disse, que visitando o Se
nhor Barradas o achara em circumstancias de poder conti
nuar naquelle emprego, pois que dava esperanças demelho-
ramento na sua moléstia. Certificaram o Senhor Francis
co Antonio dos Sanctos, eo Senhor Ferraõ, que éra certo 
que elle mesmo estava disposto a continuar no mesmo 
emprego. Vogou a questão, sobre, se uma vez que se 
tinha admittido a escusa, deveria o Congresso discutir 
sobre tal matéria, em attençaõ ás ponderadas informaço
ens ; opiniou o Senhor Soares, que se determinasse â Re
gência nomear-se um ajudante ao dicto Ministro. O Sr. 
Maldonado oi de yarecer, que se podia fazer assim, 
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pois que na antecedente sessaõ se tinha admittido a es
cusa sem conhecimento de causa; e que tendo-se agora 
conhecimento sufficiente podia revogar-se aquella decisaõ. 
O Senhor Xavier Monteiro pedio se tornasse a ler a carta 
do Ministro, em que pedia a demissão ; e sendo lida, foi 
decidido e approvado, pelas impossibilidades. que nella 
allegava, de continar no ministério; que estava muito 
bem aceita a escusa, na antecedente sessaõ, e immedia
tamente se passou á nomeação de novo Secretario. Re
colhidos os votos, depois de feita a chamada nominal, de 
todos os Senhores Deputados, se acharam no escrutínio 
os seguintes Candidatos: Joaquim Pedro Gomes de Oli
veira com 52 votos: Manuel Antonio da Fonseca, com 
14. Roque Ribeiro de Abranches com 4: Sebastião Jozé 
de Carvalho com 3: N. Ferreira de Moura, com 3: Jozé 
Mello Freire, com 2; ficando consequentemente elegido 
com a pluralidade absoluta de 52 votos, o Desembarga
dor Joaquim Pedro Gomes de Oliveira. 

0 Senhor Braamcamp propoz seria conveniente que as 
Cortes declarassem, que só desde o dia em que os decre
tos fossem publicados pela Regência he que principiam a 
ter vigor; e que no entanto governam as leys existentes ; 
isto para naõ dar lugar a que muitas pessoas nao se per
suadam, que em quanto as Cortes discutem e approvam 
o» projectos de ley, regulam taes decretos. O Senhor B. 
Carneiro disse, que, para evitar estas duvidas, se appro-
vasse a sua proposição, de que se naõ imprimissem no 
Diário das Cortes os projectos de decreto. O Senhor 
Maldonado disse, que naõ podia deixar de apparecer im
presso tudo quanto se tracta no Congresso: que as fallas 
devem apparecer, e que, sendo ellas sobre projectos de 
ley, mal poderiam apparecer impressas, sem o serem 
também os projectos; e que ao povo interessava saber o 
""•u importante que se tractava na assemblea, e que 
0 mais importante eram os projectos de ley. Foi 
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apoiado pelo Senhor Soares, dizendo, que até se 
deveriam imprimir, para rectificar melhor as ideas. 
O Senhor Margiochi apoiou este parecer, propondo, q ue, 
para evitar toda a duvida éra conveniente tirar dos pro
jectos as palavras do principio—As Cortes, &c. mandam: 
e do fim a cláusula—A Regência o tenha sssim entendido 
—Procedeo-se à votação, e foi decidido, que se impri
missem no Diário os projectos, com as reformai, que o 
Senhor Margiochi propoz. 

Continuou a sessaõ, discutindo-ae o projecto do Senhor 
Baeta, como addicionamento às bazes da Constituição, 
sobre o direito de petição, e outros, no qual se decidio 
fossem discutidos os artigos separadamente. Passou o 
1.* artigo, com algumas pequenas emendas, substituindo-
se a palavra petição a da proposição, e que se accrescen
tasse—por escripto.—O 2.° e 3.° artigos sobre as reunio-
ens dos cidadãos, &c. foram regeitados observando o 
Senhor Fernandez Thomaz, que eram inúteis, tendo se 
feito esses artigos no 1.° as alteraçoens mencionadas, e 
com esta proposição se conformou também o proponente. 

Na discussão do 4.* art relativo a poderem escusar-se 
os funccionarios públicos dos seus officios, quando assim 
o queiram, disse o Senhor Fernandes Thomas, que, no 
caso de passar este art., fossem nelle exceptuados os 
Deputados das Cortes, pois estes naõ deviam considerar-
se como empregados, mas sim como procuradores da 
Naçaõ; e que ainda que, como simples procuradores, 
podiam recusar os seus empregos, naõ o podiam fazer 
como procuradores da Naçaõ, pois queattendendoa im
portância, necessidade e utilidade da pátria, deviam to
dos quantos tinham aceitado os poderes das suas provin
cias, satisfazer plenamente as suas procuraçoens dentro 
do Congresso, ainda à custa de sua própria vida; pedin
do por occasiaõ disto, que a Commissaõ de Poderes fos-
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se o menos indulgente possivel na admissão das escusas 
de alguns dos Senhores Deputados. 

Foi regeitado o art. 4.° 
O Senhor Presidente disse que estava ali a officialidade 

dobatalhaõde Caçadores N.° 4.°e vinham cumprimentar 
as Cortes, e patentear-lhe os seus seutimentos. O Se
nhor Braamcamp observou, que naõ éra uso em Assem
blea alguma admittir corporaçoens a cumprimentalla. O 
Senhor Fernandes Thomas o apoiou, e disse, que isto 
vinha tirar muito tempo ao Congresso, pois todas as 
mais corporaçoens de officiaes de outros Corpos fariam o 
mesmo. Saíram em conseqüência dous dos Senhores Se
cretários, a expressar-lhe quanto a Assemblea estava 
certa da sua submissão, e quanto se satisfazia do seu ob
séquio. 

0 Senhor Alves do Rio pedio se mencionasse isto no 
Diário das Cortes. Seguio-se a discussão do 5.° art so
bre naõ serem abertas as cartas do Correio e este ser res
ponsável, o qual foi approvado sem alteração alguma. 
Levantou-se a sessaõ á hora do custume. 

21.° Sessaõ ; 20 de Fevereiro. 
Principiou a sessaõ pela leitura que fez o Senhor Secre

tario Filgueiras da acta da ultima sessaõ, lendo igualmente 
dous protestos feitos por alguns dos Senhores Deputados: 
o primeiro sobre a alteração, que se tinha feito no art. 
15. dos Bazes, relativa à palavra única, que pretendiam 
os que protestavam fosse incluída antes da palavra Re
ligião. O segundo sobre a liberdade da imprensa em 
objectos de religião. Foi approvada a acta. 

Mencionou o mesmo Secretario um Juizo do anno, re
mettido pela Regência, relativo ás vinhas do Alto Douro, 
qne se dirigio á Commissaõ d' Agricultura. 

A Commissaõ de Poderes apresentou legalizado o Di
ploma do Senhor Deputado pela provincia da Beira, Ma-
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nuel Paes de Sande e Castro, o qual prestou o juramento 
do custume. 

Fez mençaõ o Senhor Secretario Filgueiras de diversos 
papeis; a saber, de uma memória, que passou à Com
missaõ d'Agricultura: dos mappas mensaes remettidos 
pelo Ministro da Guerra, conforme éra custume serem 
remettidos á Secretaria deste ramo; (á Commissaõ Mili
tar) : de um officio da Regência, em que se incluía ou
tro do Marechal de Campo Teixeira, com uma relação 
dos officiaes de Milícias, que protegeram a causa da pá
tria; (á Commissaõ especial): de outro officio do Ministro 
da Guerra, incluindo papeis do Capitão José Maria da 
Silveira» sobre um desafio com Joaõ da Mota; (à Com
missaõ de Legislação): de uma representação da Câmara 
de Lamego, sobre as vinhas do Alto Douro; (á Com-
missa de Agricultura): de uma memória relativa á 
Saúde Publica; (á Commissaõ deste ramo): de uma re
presentação de um official de Milícias de Lamego, &c. 
(à Commissaõ Militar): de uns apontamentos anonymos 
sobre os princípios fundamentaes da Constituição Portu
gueza &c. (á Commissaõ da Constituição.) 

Leo os extractos de outros papeis, a saber: de uma 
memória sobre o transito e direitos das laãs do Reyno e 
de Hespanha; (á Commissaõ do Commercio): de um 
impresso de N. Ezequiel da Costa, sobre a facilidade 
da circulação e extincçaõ do papel moeda: de uma re
presentação de Antonio Joaquim de Gouvea Pinto, so
bre abusos na administração dos expostos); de outra dos 
parochosdo Arcebispado de Braga; (á Commissaõ Eccle
siastica): de outra exposição sobre o papel moeda, por 
N professor de primeiras letras ; (Commissaõ da 
Fazenda); de um requirimento de Antonio Bernardes, e 
uma mulher pedindo que seja livre seu filho do serviço 
militar; (à Regência): de outro de Manuel Maria de Sal-
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danha, prezo na Cadêa, pedindo se lhe paguem 400 reis 
diários, que lhe foram concedidos; (á Regência): de uma 
exposição de um capitão d' Infanteria N° 1. (â Commis
saõ de Legislação): de outra de N . . . . Soldado instruc-
tor das Legioens nacionaes e milícias, offerecendo um 
projecto de economia para os fardamentos do exercito 
(à Commissaõ Militar): de um requirimento de N, Pres
tes, relativo ao seu ordenado como empregado na Torre 
do Tombo; (á Regência): de outro de N. de Faria, pe
dindo ser empregado; (â Regeneia): de uma representa-
çsõ de José Januário de Amorim Vianna, sobre um casa
mento pelo qual foi desnaturalizado; (ã Commissaõ E o 
Ecclesiastica): de outra de N. •• administrador, que 
foi do tabaco, pedindo um officio (á Regência): de ou
tra de Joaõ Carlos que foi incluído na Septembrizada, 
&c. (à Commissaõ): de outra de Maria Ignacia de Car
valho, pede os ordenados de seu Pay; (à Commissaõ da 
Fazenda:) de um projecto sobre salteadores, de Antonio 
José de Gouvea Pinto; (à Commissaõ de Legislação): 
de um requirimento de N , que pede pede uma mer
cearia; (à Regência): de outro do Capitão Tenente da 
Armada Real N. de Macedo; (à Commissaõ Militar): 
de outra do Bacharel Joaquim da Mota, &c; (à Commis
saõ de Instrucçaõ Publica): e de uma proposta sobre a 
formação da Biblioteca das Cortes; (àCommissaõ de Po
licia das Cortes). 

O Senhor Castello Branco pedio, que se lessem nova
mente os protestos acima mencionados; foram lidos, e 
Pedio o Senhor Maddonado, que se lessem os nomes das 
pessoas, que os assiguavam. O Senhor Castello Branco 
perguntou, se o primeiro protesto (que éra o que tractava 
sobre a palavra única antes de Religião) devia ir no Diá
rio das Cortes: tendo-se-lhe respondido que sim, disse ;— 

Vot. XXVI. N» 154. K R 
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" Hontem, sobre objecto de muito menos importância, 
a Assemblea se occupou do modo e do arbítrio, que se 
devia tomar para evitar os resultados da má intelligen
cia do povo, sobre os projectos, que podia julgar por leys 
effectivas aquilto, que naõ passava de ser projecto. Se 
isto se julgou capaz de merecer a discussão da Assem
blea, muito mais importante deve parecer o objecto de 
um protesto. Pelo modo porque este se acha concebido, 
parecerá à naçaõ, que a maior parte da Assemblea tende 
a determinar que os Portuguezes podem unicamente pro
fessar outra qualquer Religião que naõ seja a Catholica 
Apostólica Romana. He claro, que se pôde tirar esta 
conseqüência, e que pôde ser tirada principalmente por 
homens, que consideramos pouco intruidos, e que verda
deiramente o saõ; o que poderia produzir desconfiança 
e divisão entre a Naçaõ e as Cortes. Em segundo lugar, 
espalha uma semente de divisão entre nós mesmos; por 
conseqüência, uma de duas; ou o protesto se naõ ha de 
admittir, ou admittindo-o, os Senhores, que o assignâram,o 
devem reduzir n outra forma, que incuique clara e especi
ficamente os termos da discussão." 

" O objecto da discussão éra se nas bazes da Constitui
ção se devia accrescentar, ou tractar de outra cousa, que 
naõ fosse n simples declaração, de que a Religião dos 
Portuguezes éra a Catholica Apostólica Romana. Eu fal
tei segunda vez sobre este objecto, protestei que queria 
ser entendido da Assemblea eda Naçaõ inteira: assentcr 
que se ficava nisso, e que o artigo das Bazes ficava tal 
qual estava: agora vejo mu protesto, concebido em ter
mos, de que se podem tirar sinistras conclusoens; por 
tanto protesto contra o mesmo protesto, e proponho à As
semblea, que ou elle naõ seja admittido, ou sejam obri
gados os que o fizeram a expressar-se de outra forma, e 
tal qual foi absolutamente a questão." 
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A poiaram este parecer alguns dos Senhores Deputados; 
porém o Senhor Pinheiro reflectio sobre a responsabili
dade, que os mesmos Deputados tem para com os seus 
constituiutes. 

O Senhor Fernandes Thomaz disse, que elle se op-
punha absolutamente a protessos; que na assemblea naõ 
havia divisão, nem a devia haver; que a naçaõ éra uma 
e única, que os Deputados das provincias saõ deputados 
dellas até que entram no Congresso, e que entaõ naõ saõ 
senaõ Deputados da Naçaõ; que dous homens naõ de
vem ter vergonha de ceder a dez, nem dez a cincocenta, 
que quem quer fallar à Naçaõ pôde fallar no Congresso, 
aonde os tachigraphos copiam as suas fallas, que Be es
palham pela Naçaõ inteira; que se naõ devia pretender, 
que o amor próprio de poucos prevalecesse ao da maior 
parte; e afinal que se conformava com o parecer do Se
nhor Castello Branco. 

Acclaràram a matéria vários dos Senhores Deputados, 
fazendo conhecer, que o naõ se ter adoptado a palavra 
única antes da palavra Religião, naõ foi senaõ porque 
pretendiam fazer uma excepçaõ, a favor dos estrangeiros; 
porém sempre deixando a discussão deste objecto para 
a Constituição. Decidio-se, que, para o futuro, se assen
tasse na resolução ja tomada, de se naõ admittirem pro
testos, mas sim declaraçoens nas actas, e que o que fazia 
o objecto da questão, fosse redigido pelo Senhor Trigo
so, incluindo as ideas expressadas na discussão, o que 
este deputado começou a fazer, e voltando lêo o protes-
em sua nova forma, que foi approvado, e depois se de
cidio, que se mencionasse como declaração na acta. 

0 Senhor Castello Branco fez por occasiaõ desta dis
cussão, a moçaõ, como projecto de ley, em 3 artigos: 
Que todos os bispos do Reyno publiquem pastoraes, ex-
nortando aos povos uniaõ, socego, e obediência ás autho-
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ridades constituídas; declarando que as novas reformas 
em nada se opunham à Religião; que façam expedir 
ordens aos parochos dos seus bispados, para que instru
am nas practicas os seus fieguezes sobre este objecto; e 
que os prelados regulares escolham pregadores hábeis» 
para que sobre o mesmo assumpto preguem nas igrejas. 
Decidio-se, que se passassem ordens á Regência para 
assim se proceder. 

O Senhor Presidente participou à Assemblea, que es
tava encarregado pelo Cabido da Cidade do Porto, de a 
felicitar, protestando-lhe a sua homenagem; e se decidio 
fazer disto honrosa mençaõ na acta, lembrando o Se
nhor B. Carneiro devia esta felicitação ser enviada por 
escripto à Assemblea, para se guardar no Archivo (por 
voto do Senhor Braamcamp.) 

Seguio-se, segundo a ordem do dia, a discussão, so
bre o artigo 17.*, o qual se approvou conforme estava 
nas Bazes, depois de vários debates. Foi approva
do o artigo 18.* com o accrescentamento da palavra es
sencialmente, depois da palavra reside. Foi approvado 
como se acha nas Bazes o artigo 19°. 

Sobre o artigo 20.°, depois de algumas discussoens,em 
que se ponderou a importância do objecto, se resolveo 
ficasse adiado para a seguinte sessaõ. 

Antes da discussão deste artigo 20, chegou o novo Se
cretario dos Negócios do Reyno, conduzido por dous do» 
Senhores Secretários, prestou juramento, e tornou a sair 
com a mesma formalidade. 

O Senhor Filgueiras mencionou uma consulta, remet
tida pelo Ministro dos Negócios da Fazenda, sobre con
trabandos, a qual foi remettida à Commissaõ da Fazen
da. 

Mencionou mais duas consultas sobre o sal, e sobre o 
commercio e agricultura, que se remetteram ás Comnii»-
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soens competentes. Também mencionou um informe, 
relativo a Bernardo de Sa Nogueira, que foi remettido á 
Commissaõ de Legislação. 

Pedio o Senhor Fernandes Thomas. que, para o futuro 
se dirigisse a Regência directamente ás Cortes, e naõ os 
Secretários; e ficou assentado fazer ã Regência esta de
claração. Levantou-se a sessaõ. 

22/ Sessaõ; 21 de Fevereiro. 

Abrio-se a sessaõ, lendo o Senhor Secretario Filguei
ras a acta da antecedente, que foi approvada. 

Apresentou a Commissaõ de Poderes o diploma do Sr. 
Deputado Substituto, pela provincia do Minho, Francis
co Barrozo Pereira, e entrando este na Assemblea pres
tou o custumado juramento. 

O Senhor Filgueiras mencionou os seguintes papeis 
relativos ao expediente:—uma carta do Senhor Barradas 
Ex-secretario dos Negócios do Reyno, em que agradecia 
ao Congresso a generosa escusa, que lhe tinha concedido: 
um requirimento do Alferes reformado, Antônio Pedro 
Gomes de Lemos, (que se remetteo à Regência): uma 
memória, sobre a conservação das casas nobres; (á com
missaõ de Estadistica): um plano sobre a reforma do-
Thesouro nacional; (á Commissaõ de Fazenda): uma re
presentação de Artistas da cidade do Porto &c. (à Com
missaõ de Manufacturas: outra do Bachard José Anto
nio de Faria ; à Regência): outra de Joaõ Nepomuceno 
(a Commissaõ Militar): outra de Jacinto da Cunha; (á 
Regência): outra de um professor de Mathematica; (á 
mesma): outro de Manuel Cypriano da Costa, pedindo o 
Posto de Alferes, para seu filho; (á Commissaõ Militar) 
°utra de Gregoriode . . . . (à Regência): outra de Thiago 
Domingues; (á Regência) uma memória sobre o dinheiro 
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em ouro, feita por N. de Oliveira; (á Conimissaõ de 
Fazenda): uma representação de Joaõ José Barboza; 
(á Regência): outra de um soldado artífice: outra de al
guns Bacharéis; (á Commissaõ de Legislação): outra de 
Antonio N. da Costa; (à Regência): outra dos Quarteis-
mestres e pagadores do exereiio; (á Commissaõ Militar): 
outro de Jeronimo Arantes ; (á Regência): outro do Capi
tão N.; (à mesma): outra dos ofliciaes de saúde militar; 
(á Commissaõ Militar): uma memória sobre objectos 
ecclesiasticos (à competente Commissaõ): finalmente uma 
representação de Joaõ Estanislao da Cunha; (à Re
gência. 

Informou a Commissaõ de Agricultura sobre o Juizo 
do Anno, remettido pela Companhia dos vinhos do Alto 
Douro, lendo o Senhor Bitancourt o parecer da Com
missaõ, que acabava dizendo, que a Companhia naõ podia, 
pelos motivos allegados, fazer compras extraordinárias nas 
actuaes circumstancias; c se decidio que passasse com 
urgência à Commissaõ do Commercio, para interpor o 
seu parecer. 

O Senhor Serpa, por parte e como membro da Com
missaõ do regula mento interior das Cortes, appresentou 
os artigos relativos aos Secretários, expondo que se iriam 
apresentado, e imprimindo consequutivamente os outros 
artigos do regulamento, que se fossem apiomptando 
Nestes artigos, que lêo, se tracta do numero dos Secretá
rios (quarto) distribuição do trabalho, suas obrigaçoem, 
numero de officiaes de Secretaria, sua escolha &c. 

Em nome da Commissaõ de Fazenda expoz o Senhor B. 
Carneiro, que tendoexaminadoalgumas das providencias, 
que pedia o Ministio dos Negócios da Fazenda no seu offi
cio de 14 de corrente, apprentava cinco projectos de decre
tos relativos; 1.* á extincçaõ da Commissaõ do Thesouro 
publico na Cidade do Porto, dizendo, que be lhe dem te»-
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temunhos de agradecimento pelos seus relevantes serviços: 
2". sobre a extincçaõ de ordenados, gratificaçoens, pen
soens, e propinas, que se naõ achem estabelecidas pelas 
leys do Reyno: 3.° sobre o pagamento de dividas atraza-
das ao Erário: 4.° sobre ficalizar as contas de varias ad
ministraçoens, taes como inspecçaõ do Palácio da Ajuda, 
Reaes Cavalherices, &c. rnandando-se que hajam de dar 
essas contas directamente ao Thesouro: 5°. sobre a ex
tincçaõ da Fabrica do Campo pequeno, declarando, que 
o producto da sua venda sirva para a extincçaõ da divi
da nacional. Decidio-se que este ultimo projecto de de
creto fosse à Commissaõ de Manufacturas com urgência: 
que o 1.° passasse, como ja se tinha aprovado em outra 
sessaõ, e o 2.°, 3.°, e 4.°, que se imprimissem para serem 
discutidos. 

Seguio-se a ordem do dia, sobre o art 20 das bazes da 
Constituição; depois de uma larga discussão, em que se 
propuzéram varias questoens, se fez a chamada nominal, 
e se decidio à pluralidade de votos, que haja o prazo de 
quatro annos, nos quaes nao se possa alterar artigo algum 
da Constituição; que só no ultimo destes quatro annos 
tenham lugar as proposiçoens de reforma de algum artigo; 
e que na legislatura do anno immediato aquelle venham 
os deputadas munidos de poderes, em que se especifi
quem os de fazerem essas alteraçoens. Passou o artigo 
á Commissaõ, para ser redigido de novo neste sentido. 

0 Senhor Vanzeller, pedio, que, visto o parecer da 
Commissaõ, relativo á Companhia das vinhas do Alto 
Douro, éra preciso ouvrir a mesma Companhia, para se de
cidir com circumspecçaõ ; cujo parecer, sendo apoiado 
Por alguns dos Senhores Deputados, e particularmente 
P*»o Senhor Feruandes Thomaz, se determinou, que 
*°go se escrevesse á Regenencia, para esta dar ordem 
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á Companhia, para assim o fazer em continente. Levan
tou-se a sessaõ. 

23». Sessaõ, 22 de Fevereiro. 

Leo-se e approvou-se a acta da sessaõ precedente: 
Mencionaram-se um officio do Ministro da Guerra, que 

foi remettido à Commissaõ especial: outro de Antonio 
Rodrigues Cardozo, sobre a administração do Correio de 
Villa Real, que se remetteo à commissaõ de Legislação, 
alguns requirimentos de Militares, e outros que foram re
mettidos às estaçoens competentes, e finalmente um of
ficio da Regência, incluindo bullas Pontifícias, para se 
poder comer carne em dias de jejum e Quaresma. 

A Commissaõ dos Poderes apresentou legalizado o di
ploma do Senhor Francisco Antonio de Resende.Deputa-
do pela provincia da Estremadura, e depois foi pela mes
ma apresentado o do Senhor Antonio Pereira Carneiro 
Canavarro, pela provincia de Traz-os-montes, que ambos 
deram na forma dos custume os seus juramentos. 

Apresentou a Commissaõ de Legislação, e em nome 
delia lêo o Senhor Guerreiro vários informes sobre as-
sumptos, que lhe foram commettidos, entre elles, o de 
uma petição de prezos por moeda falsa, o de projectos de 
ley, e forma de sua publicação, e o do requirimento do 
Chapeleiro do Rocio, mandado despejar judicialmente. 
Por occasiaõ deste ultimo objecto fez o Senhor B. Car-
neir varias observaçoens, sobre a marcha das sentenças 
da Casa da Suplicaçaõ, e revistas do Desembargo do 
Paço; e sendo de parecer, contra o da Commissaõ, que a 
final decisaõ deste negocio, pelo Desembargo do Paço 
fora injusta, e até escandalosa aos olhos do publico, por 
ser contraria á ley dos armamentos, e outros, que ainda 
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naõ estaõ revogadas; e que por tanto competia ao Con
gresso decidir esta causa em ultima instância com a 
maior brevidade. 

O Senhor Fernandes Thomas disse, que o Desembargo 
do Paço naõ tinha feito mais que cumprir o seu dever, 
em virtude de um Avizo, que tivera de Sua Majestade, 
para fazer a revista da causa com toda a legalidade, e que 
portanto se conformava com o parecer da Commissaõ. 
Depois de mais algumas observaçoens de alguns dos Se
nhores Deputados, se decidio, que viessem os autos 
desta causa, para se poder decidir & vista delles. 

Lidas outras informaçoens, disse o Senhor Fernandes 
Thomas, que cumpria passar primeiro que tudo a tractar 
das Bazes da Constituição, como objecto de mais urgên
cia, O Senhor Freire observou, que se gastam duas ho
ras com o expediente, que só restam duas para as Bazes, 
e que portanto seria necessário fazer sessoens extraordi
nárias, como ja propuzéra em outra sessaõ. O Senhor 
Alves do Rio lembrava houvesse no Domingo próximo 
sessaõextraordinâria, para tractar dos Negócios de Fa
zenda, e papel moeda, sendo este ultimo de grande im
portância, como ligado intimamente com o credito pu-
lico. O Senhor Castello Branco foi de parecer, que antes 
se prolongasse o tempo das sessoens, do que as houvesse 
no domingo, ponderando os varioa inconvenientes, que 
disso resultariam. 

Tractou-se a questão se deviam admittir-se todos os re
quirimentos de partes.e decidir-se em Cortes o seu despa
chos, ou se se deveria resolver, que fossem dirigidos ao 
Governo Executivo pelos requerentes, recorrendo estes ás 
Cortes (como propunha o Senhor Fernandes Thomaz) nos 
«sos em que o Governo lhes naõ dirferisse com justiça: 

Voi. XXVI. N \ 154 s s 
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decidio-se que fossem admittidos todos os requirimentos, 
mostrando alguns dos Senhores Deputados e por ultimo o 
Senhor Freire, que naõ se devia negar este recurso à Na
çaõ, visto estarem elles reunidos ali para ouvir e remediar 
seus males, dilatando mesmo para isso as sessoens, se fosse 
preciso. 

Lêo o Senhor B. Carneiro em nome da commissaõ de 
Fazenda um projecto de ley em 7 artigos, sobre os bens 
da Coroa, que passando a bens nacionaes, se poderiam 
applicar em beneficio da Fazenda publica (exceptuando 
os palácios, quintas, &c. para uso d' El Rey) forma de 
sua venda e pagamento, amortizando com o seu producto 
parte da divida publica. 

Déo o Senhor Giraõ o projecto de um artigo, para ad-
dicionar às bazes da Constituição, concebido em termos 
que declarem a inviolabilidade do domicilio dos cidadãos, 
mostrando quam essencial éra este artigo, o qual previ-
niria os graves males, que com diversos pretextos se lhes 
causavam; e que este éra um dos princípios mais libe
raes. 

Passou-se a ventilar o artigo 21 das bazes, e apresen
tou o Senhor Pinheiro Azevedo um projecto em 5 arti
gos, destinado a substituído, em que propunha houvesse 
um poder intermédio entre o legislai ivo e executivo, por 
se persuadir, que assim ficavam as bazes sendo mais li
beraes, e mais equilibrados os poderes. Os Senhores 
Soares, Giraõ, e Miranda deram a conhecer, que isto seria 
uma segunda Câmara, e pediram ao proponente decla
rasse, o que entendia por este conselho, que pessoas o de
viam compor, e de que classes, e quem os havia de eleger: 
ao que satisfez o Senhor Pinheiro, dizendo, que elle 
propunha este poder intermedario, para que as Corte», 
se bem lhes parecesse, o adoptassem na Constituição, e 
lhes dessem a forma, e attribuiçoens, que julgassem con 
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venientes, que os mesmos Hespanhoes desejam hoje este 
poder. 

O Senhor Soares ponderou, que este methodo he muito 
mais complicado ; que era necessário equilibrar o Poder 
Executivo com o Legislativo, e para isso seria inútil e 
até prejudicial haver duas Câmaras, expondo as razoens 
porque em alguns Estados ellas existem, e porque naõ 
podem ser convenientes entre nós, sendo por fim de pa
recer que neste caso, em lugar de cem Deputados em 
Cortes houvessem cento e trinta, ou mais. 

O Senhor Camello Fortes apoiou o projecto do Senhor 
Pinheiro Azevedo, mostrando éra necessário, que hou
vesse um corpo, que servisse de equilíbrio aos poderes 
Legislativo e Executivo. O Senhor Guerreiro disse, en
tre outras cousas, que via se lembravam de coaretar o 
Poder Legislativo, e naõ o Executivo, que a Constitui
ção he que devia equilibrar estes dous poderes; que para 
manter a justa liberdade naõ deve haver duas Câmaras; 
porque seraõ sempre rivaes, dividem o corpo legislativo, 
e authorizam mais o Poder Executivo, desenvolvidos os 
motivos com diversas razoens. Ponderou os males, que 
daqui proviriam; qu e a Constituição regular, a formali
dade dos projectos de ley, e sua approvaçaõ, e se houver 
duvidas sobre alguns, que passem de uma para outra Le
gislatura, maiores seraõ estas davidas havendo duas Câ
maras, e mais se haõ de paralyzar os negócios, que para 
equilibrar o poder Legislativo bastaria o Veto do Rey, 
sendo o seu parecer, que El Rey tivesse um Veto abso
luto, e houvesse uma só Câmara, naõ podendo resultar 
desse Veto prejuízo algum, visto que só ás Cortes com
pete a iniciativa das leys, uma vez que se approvasse o 
artigo 23. 

O Senhor Trigoso, rendendo a devida homenagem a S. 
Majestade, e poderando as suas obrigaçoens como Depu" 
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tado da Naçaõ, disse, que se achavam mui limitados 
neste artigo os poderes do monarcha, naõ se lhe conce
dendo, nem o Veto, nem a iniciativa das leys, e que por
tanto julgava necessário admittir, ou o Veto absoluto ou 
um poder intermédio. 

O Senhor Braamcamp disse, que pelas razoens que ja 
em outra occasiaõ expuzéra á Assemblea, pelas circum
stancias, em que nos achamos, julgava conveniente que 
conciliássemos do modo mais decoroso a authoridade do 
Monarcha com a dignidade da naçaõ, conferindo-se-lhe 
o Veto absoluto. 

O Senhor Xavier Monteiro mostiou, que duas Câmaras 
naõ deviam ter lugar, e que se as havia em Inglaterra, a 
Câmara dos Pares fora a que chamara e formara a dos 
Communs, e que entre nós seria agora pelo contrario. E 
quanto ao Veto absoluto disse, que muitas das nossas 
leys tinham sido feitas pelos Secretários de Estado e ap-
provadas pelo Soberano de um modo absoluto, e que isto 
he o que se pretendia evitar: que os poderes dos Deputa
dos naõ os authoiizam a ser menos liberaes que os Hespa
nhoes ; que a Constituição destes da o Veto só à terceira 
proposição da ley. Que se tracte do tempo porque e 
Rey deve ter o Veto, mas que nunca seja absoluto, nem 
haja duas Câmaras, eque isto se especificasse nas Bazes; 
ponderando finalmente, que o Veto éra funesto aos pró
prios Reys, o que apoiou com alguns exemplos. 

O Senhor B. Carneiro definindo o Veto, foi de parecer, 
que até este se tirasse do artigo; e disse, que debaldc nos 
querem assustar com a influencia das naçoens estrangei
ras ; que se admirava houvesse quem tanto ali temesse o 
Despotismo do Poder Legislativo, querendo-lhe oppor 
um contrapezo, e naõ temesse o do Executivo, que por 
tantos séculos nos tinha opprimido; que o Poder Execu
tivo he que pôde causar males, mas que o Legislativo 
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naõ pôde, nem tem motivos para isso: que a pezar de ser 
arguido de louvar a Constituição Hespanhola, neste pon
to, elle o naõ fazia; que os Legisladores Hespanhoes ab-
errararo na concessão do Veto por três annos. Ponderou 
os males, que se podem seguir na demorra da Publica
ção de uma ley boa, ou abolição de uma defeituosa: que 
o Rey pôde propor as emendas, ou reformas às leys, ou
vido o voto do seu Conselho, para as Cortes as fazerem. 

O Senhor Baeta foi de parecer se adoptasse o artigo co
mo se acha nas bazes. Terminou a discussão sobre este 
assumpto, ficando para se continuar na sessaõ seguinte. 

Pedio o Senhor Couto se declarasse no Diário de 
Cortes, que naõ fora elle quem dissera, o que se lhe at-
tribuira em um periódico do Porto; por occasiaõ disto 
disse o Senhor Rebello, entre outras cousas, que convi
nha que os Senhores Deputados fatiassem mais alto, para 
os tachigraphos escreverem com mais certeza, &c. 

Levantou-se a sessaõ. 

24.* Sessaõ ; 23 de Fevereiro. 

Lêo-se e approvou-se a acta da ultima Sessaõ. 
Mencionou o Senhor Secretario Felgueiras os seguintes 

papeis; uma petição dos negociantes de uma villa da 
provincia do Minho, que se dirigio à Commissaõ do 
Commercio: outra dos lavradores da Provincia do Alen
tejo (àde Agricultura): outra do Deaõ da Sé e Elvas (à 
Commissaõ Ecclesiastica: outra de N. Vasconcellos, co
ronel de Cavallaria, (á Regência). O mesmo Senhor lêo 
por segunda vez o addictamento às Bazes appresentado 
pelo Senhor Giraõ, sobre a inviolabilidade dos domicílios 
dos cidadãos, que se assentou ser admittido a Commis-
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Mencionou um requirimento das famílias dos que foram 

executados no campo de Sancta Anua. 
O Senhor Guerreiro apresentou o parecer da Comis-

missaõ de Legislação, sobre a representação da Câmara 
de Villa Boim, e outro parecer sobre a memória do Cor
regedor de Portalegre, para a extincçaõ dos Salteadores 
do Alemtejo. O Senhor B. Carneiro appresentou por 
parte da Commissaõ de Fazenda uma relação dos extra
ordinários gastos, em vários ramos da Fazenda, sobre 
que deve haver uma reforma mui essencial, pedindo que 

e tractasse disto com urgência: nella mostrava, que ha
via um déficit de 841:000.00 de reis, especificando em 
particular as quantias separadas de cada ramo como 
eram o exercito e commissariado, marinha, casa Real, 
pensaõ ao Duque de Victoria, Paço d* Ajuda, Convento 
de Mafra, Patriarchal, &c. 

Seguio-se a discussão sobre o artigo 21 das bazes, di
zendo o Senhor Bento Pereira do Carmo, que as questo
ens hontem apresentadas podiam considerar-se debaixo 
de três pontos; primeira ou que na formaõ do nosso 
pacto social houvesse duas Câmaras; ou que naõ hou
vessem estas duas Câmaras, e se concedesse a El Rey o 
feto absoluto; ou que naõ houvessem as duas Câmaras, 
nem o Veto. Quanto ao primeiro, que os Senhores, que 
tinham sustentado a opinião das duas Câmaras, se funda
vam particularmente nos graves prejuizos, que podiam 
resultar de naõ haver um Corpo intermédio, que servisse 
de medianeiro, entre o Rey e a Naçaõ; que éra de opi
nião, que a naõ preencher esta Câmara as intençoens por 
que parecia tinha sido proposta, ia-se a complicar mais 
a machina política, ja de si bastante complicada, quan
do pelo contrario os Legisladores deviam desempecer a 
sua marcha: que isto naõ preenchia o objecto, sepovava, 
visto que ou tinha de ser nomeada esta segunda Câmara 
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d'entre o povo, ou da Nobreza : se no primeiro caso, os 
representantes do povo tenderiam a cumprir os poderes 
de seus constituintes; se da Nobreza, naõ deixariam de 
accomodar-se a um poder, de quem tinham de receber 
graças emercês; concluindo, que elle naõ éra do parecer, 
que houvessem duas Câmaras; e pelo que pertencia ao Velo 
absoluto, ojulgava uma monstruosidade politica ; porque 
o Rey tinha entaõ um poder, que fazia quebrar o equili-
librio dos outros; e que a sua opinião éra, passasse o 
artigo como se achava. Passou uma vista rápida pela 
nossa historia, mostrando, que nella se vê. que tivemos 
sempre Rey e Cortes, e nunca duas Câmaras, pois que 
as nossas Cortes, reunido os três Estados, naõ eram mais 
que uma sô Câmara. 

O Senhor Annes de Carvalho se oppoz ao estabeleci
mento da segunda Câmara e ao Veto absoluto, em longo 
e profundo discurso, no qual por baze e argumento prin
cipal assentava, que pelo que pertencia ao projecto do 
estabelicimento da Segunda Câmara, naõ se podia nem 
admittir nem regeitar, pois que seu author naõ tinha de
clarado sufficientemente os meios como devia ser forma
da, os fins a que se dirigia, nem o bom resultado, que se 
seguiria do seu estabelicimento; e quanto ao Veto, que 
ja de per si tinha o Poder Executivo a seu favor muitas 
prerogativas, que lhe davam preponderância no equilí
brio politico, taes como o esplendor do throno, o lustre 
de uma familia hereditária e histórica, os prêmios e re
compensas na sua maõ, a distribuição da força phisica, 
&c. &c. sem que portanto conviesse ajunclar-lhe mais a 
prerogativa do Veto absoluto, que inevitavelmente ar
ruinaria o mencionado equilíbrio. 

0 Senhor Serpa disse, que ja que se tinha proposto 
este meio, para evitar os males, que se imaginava resul
tariam sem elle, éra preciso saber, se com com effeito 
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estes males existiam, e se existindo, o meio indicado se
ria um adequado remédio para elles; edepois de ter fun
dado o seu parecer sobre a analyze,que fez de um e outro, 
concluio, que o remédio naõ éra poderoso para curar 
a doença; que a parte principal delia éra, ou a precipi
tação nas resoluçoeus, ou a inconstância e pouca durabi
lidade das leys: quanto ao primeiro podia remediar-se 
se effectivamente existisse este mal com uma discussão 
mais prolongada, e ainda exigindo maior numero de vo
tos, ou a sua pluralidade absoluta: e quanto à inconstân
cia, podia remediar-se naõ concedendo a cada um dos 
Deputados a iniciativa das leys, mas dando-a a uma Com
missaõ, ou à Deputaçaõ permanente, para as proporem 
outra Legislatura. 

O Senhor Bispo de Beja foi de parecer, que se se desse 
o Veto absoluto a El Rey, podia ser-lhe nocivo, e que 
neste particular se conformava com o que determina a 
Constituição Hespanhola; isto he, se lhe concedesse, 
mas temporário. 

O Senhor Pereira da Silva observou ser necessário um 
poder intermédio, para equilibrar os dous poderes Legis
lativo e Executivo. Ligando-se em parte a este parecer, 
nas razoens, que expoz, deo Senhor... .a entender, que 
a Câmara fosse composta segundo a antiga Legislação. 

O Senhor Manuel Antonio de Carvalho, em um vivo 
discurso, expoz, que o equilíbrio politico ia desmanchar-
se, admittidas as duas Câmaras, e o Veto absoluto; que 
portanto elle naõ admittia nem as duas Câmaras, nem 
queria tam pouco o Veto absoluto: porém, que para con
tentar algumas consciências, que eram ou se fingiam ea-
crupulosas, admittiriao Veto temporário, ou suspensivo, 
pois que o absoluto trazia a desgraça da Naçaõ. 

O Senhor Brandão foi de parecer que éra indtspensa-
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velo Veto absoluto, para affiançar a nossa Constituição 
e a nossa liberdade. 

O Senhor Borges Carneiro, depois de patentear os ma
les, que tinha soffrido a espécie humana, desde o 9.0 sé
culo, pelas instituiçoens políticas do systema feudal; de
pois de fazer conhecer, que o Veto se oppunha absoluta 
mente à liberdade da Naçaõ; depois de pintar o quanto 
éra injurioso à Naçaõ a mesma palavra Veto, que bem 
traduzida naõ expressava outra cousa senaõ naõ quero ; 
depois finalmente de ter opinado, que os Legisladores de 
Cadiz, tam sábios no todo da sua Constituição, se tinham 
contradicto e mostrado fraqueza, quando concederam ao 
Rey o Veto suspensivo, concluio, que de nenhuma manei
ra devia admittir-se o Veto. 

O Senhor Vaz Velho ponderou, que o artigo das Bazes 
naõ preenche o fim a que he destinado. 

O Senhor Xavier Araújo propoz se passasse a decidir, 
sobre o projecto do Senhor Pinheiro; porque tinha que 
apresentar uma nova proposição sobre o mesmo assumpto, 
explicando melhor tudo o que dizia respeito ao poder ni-
termedio. 

O Senhor Miranda oppoz-se ao Veto absoluto, dizendo 
que no momento, em que fosse adoptado, se tinha mar
cado a escravidão da naçaõ. 

O Senhor Soares Franco foi de parecer, que naõ hou
vesse mais de uma Câmara; porém que, quanto ao Ve to 
devia deixar-se ao Rey por tempo; tractando deste tempo 
no Congresso, quando se discutissem os artigos da Con
stituição) tanto para mais authorizar a sua pessoa. 

Quiz o Senhor Pinheiro Azevedo retirar a sua proposta, 
feita na sessaõ antecedente, para que o Senhor Xavier 
Araújo apresentasse a que propunha, visto ser mais ex
plicada. 
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O Senhor Araújo pedio, que a Assemblea decidisse, a 
fim de elle poder ler a sua. 

Alguns dos Senhores Deputados disseram, que fosse dis
cutido o artigo, sem se tractar de novas propostas, e a 
final se resolveo, que o do Sonhor Araújo fosse lido; o que 
este Senhor fez, expondo nelle, que o Poder Legislativo 
deve residir em duas Câmaras; que a primeira será com
posta dos Membros escolhidos pela Naçaõ; a segunda, 
com o titulo de Senado, o será dos cidadãos de todas as 
classes proprietários, sendo o seu numero de 60: e que 
naõ teraõ menos de 35 annos de idade ; e que haveria um 
terceiro Poder, que seria o Rey; e concluio, que o resto 
do seu projecto continha as attribuiçoens dos três pode
res. 

O Senhor Giraõ disse, que, a pezar de ser muito libe
ral, conhecia, que eram precisos novos poderes nos Depu
tados, para a formação de nova Câmara, pois que do 
contrario éra exceder os poderes, que tinham. 

O Senhor B. Carneiro disse, que uma vez adoptada a 
divisão dos poderes, tal qual se achava na Constituição 
Hespanhola, que a Deputaçaõ permanente éra o mais se
guro garante da liberdade, e que por isso éra inútil todo 
e qualquer projecto de Câmaras. 

O Senhor Pessanha foi de parecer, que naõ se deviam 
admittir duas Câmaras. 

O Senhor Presidente perguntou, se este objecto estava 
suficientemente discutido, ao que o Senhor Fernandes 
Thomas respondeo, que éra de muita importância este 
negocio, e que pelo menos deveria haver outra discussão. 

Ficou adiado o artigo, e se fez no mesmo uma pequena 
emenda. O Senhor Presidente disse, que havendo â ma
nhaã sessaõ, a pezar de ser dia Sancto, elle se propunha a 
dizer missa na Igreja das Necessidades, e que se pare-
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cesse aos Senhores Deputados a podiam ouvir: o que to
dos approváram. 

O Senhor Ferraõ propoz e entregou um projecto de 
reforma em aulas de primeiras letras, e outro de reforma 
no Exercito. 

0 Senhor Soares pedio, que a Commissaõ Ecclesiasti
ca desse o seu parecer com urgência, sobre as bullas de se 
poder comer carne. O Senhor Borges Carneiro pedio i-
gualmente, que a Commissaõ Militar desse o parecer, so
bre o soldo dos Inglezes; porque no dia seguinte se ha
via de tractar sobre os negócios de Fazenda. 

O Senhor Maldonado propoz, que para o futuro se de
termine, que naõ possam os Cavalheiros de Malta melho
rar de Commendas. 

O Senhor Ferraõ apresentou um projecto em quatro 
artigos que dizia; que ficavam abolidas as leituras do 
Desembargo do Paço: igualmente as inquiriçoens: que 
o Tribunal consulte os Bacharéis, &c. 

Léo-se segunda vez a relação apontada do Senhor B. 
Carneiro, relativa ás despezas do Erário, que se mandou 
imprimir, para se distribuir na sessaõ seguinte, em que 
sedestina tractar de assumptosde Fazenda. Levantou-se 
a sessaõ. 

25». Sessaõ, 24 de Fevereiro. 

Lêo-se e approvou-se a acta da ultima sessaõ. 
Mencionou-se um requimento de Manuel Mendes, so

bre a Fabrica das sedas, e se remetteo â Commissaõ de 
Manufacturas. Leram-se os extractos de vários requiri
mentos, que se enviaram á Regência. 

O Senhor Guerreiro apresentou os pareceres da Com-
toisaaõ de Legislação, sobre o projecto do decreto de per-
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daõdos desertores, que se decidio fosse impresso, para ser 
discutido. Sobre o projecto do decreto, relativo a indulto 
de prezos, que se decidio fosse impresso, para ser discu
tido. Sobre o reqnirimento da viuva e filhos do capitão 
Matheus da Costa Pinto, em que á Commissaõ pare
cia, que devia ser escusado, e foi approvado este parecer 
Outro parecer da mesma sobre o requirimento de Anto
nio Rodriguez Cardozo, de Villa Real, dizendo que de
via remetter-se á Regência. Outro sobre o requirimento 
de N. Silveira, relativo a um desafio, dizendo que por naõ 
ser assignado a Commissaõ n aõ podia dar sobre isso vo
to algum: e que se deve dar uma providencia geral sobre 
estes objectos, o que approvou a Assemblea. Uma peti
ção do Desembargador Calheiros, desejando entrar na 
Casa da Supplicaçaõ foi remettida à Regência. 

Sobre a petição de Antonio Rodrigues Cardoso houve 
debate para censurar os magistrados, que abusam das 
leys. Vários outros requirimentos foram remettidos à 
Regência. 

O Senhor Miranda, pela Commissaõ das Artes apresen
tou o parecer sobre o requirimento dosLatoeiros da cida
de do Porto, e foi remettido à Regência para informar. 
Outro parecer da mesma Commissaõ sobre a Consulta 
da Juncta do Commercio, pedindo providencia, para ele
var ao melhor gráo a industria nacional, especialmente 
sobre a fiaçaõ das sedas ; parecendo à Commissaõ, que 
naõ deve ter effeito a Consulta, pelas razoeus que apon
tou : foi approvado este parecer. 

A Commissaõ de Agricultura apresentou o pro
jecto de ley, combinado com o parecer da Commis
saõ de legislação, sobre a exstincçaõ dos direitos banaes, 
serviços pessoaes, privilégios d* estalagens, &c. ao que 
observou o Senhor Serpa, que achando-se alguma altera
ção entre o projecto, e o decreto, proposto pela Commis-
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saõ de Agricultura, éra conveniente, que este fosse im
presso para depois se discutir, por precisar de u Iterior 
resolução: na discussão desta resolução o Senhor B. Car
neiro, manifestando os prejuizos, que resultavamda con
servação destes direitos, e da necessidade de sua extinc
çaõ, disse, que approvava inteiramente o parcecer da 
Commissaõ de Agricultura, desapprovando o da Legisla
ção, porque esta tinha manifestado muito apego ao re
gimen das antigas leys. (Foi chamado â ordem geral
mente, e o Senhor Moura lhe disse, que tinha sido cha
mado à ordem com justiça, pois os ataques contra os in
divíduos devem ser prohibidos, porque só tendem a se
mear a desunião na Assemblea.) 

Lêo-se o resultado do exame da commissaõ especial, 
a que fora remettida a proposta, que se havia feito, rela
tiva aos officiaes Inglezes, que serviram no Exercito Por
tuguez. Disse a Commissaõ nesta resposta; que, por 
um impulso invencível tinha tomado a liberdade de inter
pretar as mais generosas intençoens no Augusto Congres
so, e na generosa Naçaõ, que elle representa; que tam
bém naõ devia esquecer-se de que os dictos officiaes 
eram filhos da grande Naçaõ, que com tanta eíficacia nos 
havia auxiliado na ultima guerra, e de que elles tinham 
feito seeviços dignos da lembrança dos Portuguezes; 
porém que, quando lhe occuriam estas consideraçoens, 
pela gratidão, sentia logo em opposiçaõ as leys do paiz, 
que regula a recompensa dos militares beneméritos, se
gundo os annos de serviço e outras circumstancias. Que 
a Commissaõ observava, que o exemplo ou a practica 
estava em contradicçaõ, com os seus sentimentos ; por
que se lembrava, que o Marechal General, em 1814, 
tinha dimittido bastantes officiaes Inglezes, que fizeram a 
guerra no Exercito Portuguez, naõ levando elles mais re
compensa do que a honrosa convicção do seu bom ser-
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viço, ainda quando este éra avaliado pelo General seu 
compatriota. Que ella igualmente considerava, que os 
officiaes Inglezes tinham vindo a Portugal, para instruí
rem e organizarem o Exercito Portuguez, em qualidade de 
aggregados, e por isso conservaram seus postos e acressos 
no exercito Britannico, para o qual regressaram os mui
tos demitidos, pelo Marechal General, depois da guerra : 
sendo certo, que entravam nas promoçoens do exercito 
Britânico, officiaes que serviam no de Portugal. E Por 
ultimo, expunha a Commissaõ, que no Thesouro Nacio
nal achava outro estorvo para a Naçaõ naõ ser tam gene
rosa como desejaria com os officiaes Inglezes; e achando-
se entre taes embaraços, e o reconhecimento da gratidão 
devida aos mesmos officiaes, propunha este meio de 
concilaçaõ. 1°. Que aquelles officiaes Inglezes, que pela 
declaração de 26 de Agosto de 1820, da Juncta Provisio
nal do Governo Supremo do Reyno, se retiraram do ser
viço do Exercito Portuguez, fossem demittidos com hon
ra, e agradecimentos da Naçaõ, 60 e unicamente pela 
necessidade de se dar uma nova organização ao Exercito 
Nacional e Real: 2.° Que estes officiaes continuassem a 
receber os soldos de suas patentes, por tantos annos, quan
tos foram os que serviram na guerra em o Exercito Por
tuguez : 3. ' Que aquelles que naõ serviram na guerra, 
continuassem a receber por um anno os seus soldos, en-
tendendo-se, que e6tas gratificaçoens fossem pessoaes: 
4o. Finalmente, que aos Brigadeiros se fizesse mercê de 
commenda da Torre e Espada, e aos Coronéis e Tenente 
Cornoueis da condecoração do habito da mesma ordem. 

O Senhor B. Carneiro disse, que devia imprimir-se 
para dar publicidade aos luminosos princípios, que a 
Commissaõ desenvolvia neste seu parecer, o que foi ap
provado com geral applauso. 

A commissaõ Ecclesiastica deo seu parecer, sobre as 
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bullas, para se poder comer carne, em dias de Quares
ma e de jejum, dizendo, que pasasse à Regência para as 
fazer publicar. Assim se decidio. 

O Senhor Felgueiras mencionou outros papeis, e entre 
elles uma felicitação ao Congresso do Coronel de Milícias 
de Lagos, em nome do seu Regimento. O Senhor Fer
nandes Thomaz disse, que se fizesse honrosa mençaõ dis
to no Diário, e nas actas: o que foi approvado. 

Mencionou um requirimento de N. Rocha sobre a Com
missaõ de Censura, que foi â Commissaõ de Instrucçaõ 
Publica. Outro dos estudantes Brazileiros do quarto 
anno, pedindo que fossem admittidos a exame, e grãos, 
junetamente com os do quinto anno. A Assemblea 
lhes differio como pediam; mas fazendo-se algumas re
ílexoens sobre a forma da supplica, foi dirigido o requi
rimento à Commissaõ de Instrucçaõ Publica, para re
digir o seu despacho. Mencionou depois disto uma me
mória de N. Horta sobre a amortização do papel moeda, 
que foi remettida à Commissaõ de Fazenda. 

Seguio-se a discussão conforme a ordem do dia. O 
Senhor Borges Carneiro mencionou novamente a rela
ção de receita e despeza da Naçaõ, dizendo que se trac
tasse deste objecto com preferencia; mas tendo manifes
tado alguns dos Senhores Deputados, particularmente o 
Senhor Miranda, que delle naõ se podia tractar, pelo sim
ples conhecimento da relação, porém que eram necessárias 
explicaçoens em particular, sobre cada artigo das 
dietas despezas, se resolveo, que se passasse à discussão 
dc« três últimos projectos apresentados com o parecer da 
Commissaõ da Fazenda. 

Depois disto leo o Senhor Felgueiras o projecto de de
creto sobre a venda dos bens portencentes â Coroa. 
Nesta discussão, acclarando a matéria alguns dos Senho-
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res Deputados, observou o Senhor Fernandes Thomaz 
entre outras cousas, que, para proceder com ordem, 
éra indispensável discutir artigo por artigo, e tendo-se 
discutido o l.o reduzido a que ficassem declarados nacio
naes os bens da Coroa, foi approvado, como estava no pro
jecto. 

O Senhor B. Carneiro, em conseqüência da explicação 
do seu voto, sobre este artigo, propoz um projectode de
creto, em quatro artigos, para que se applicassem aos 
fundos de amortização da divida publica os rendimentos 
da Patriarchal, deduzindo de todos os ordenados, que 
passem de 300.000 reis, metade para este effeito; que 
desde ja se naõ admittam successores nas commendas 
de Malta; e se peçam bullas, para estes poderem casar: 
que o rendimento de todos os Commendadoree, que va
garem, sejam applicados ao mesmo fim, e que havendo 
poucos conegos em algumas Sés, fossem providos, mas 
q ue naõ passassem suas rendas de 800.000 reis ; e final
mente, que os rendimentos de todos os benefícios 
particulares, que renderem mais de 800.0000 reis sejam 
também incorporados no mesmo cofre, depois de terem 
os prelados ordinários applicado parte delles para congrua 
dos parochos, que forem necessários, sem que esta pas
se de 600.000 reis. 

Discutio-se o 2.°artigo do mesmo projecto, que con
tém o serem applicados para amortizar a divida publica 
o producto dos bens nacionaes, que se venderem; e fa
zendo conhecer alguns dos Senhores Deputados, e em 
especial o Senhor Fernandes Thomas, que éra conveniente 
adiar este artigo: assim se resolveo. 

Ponderaram alguns Senhores a urgência de tractar des
tes objectos ; e outros a maior urgência de tractar das 
bazes da Constituição, particularmente o Senhor Cas
tello Branco, que expoz a evidente necessidade de naõ 
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dever descuidar-se a Assemblea deste ultimo objecto, 
pois de um momento a outro pôde chegar o Principe 
Real, &c: em conseqüência do que o Senhor Freire repe-
tio, apoiado de outros Senhores, a necessidade de se faze
rem sessoens extraordinárias, e por proposta do Senhor 
Presidente, se dicidio, que segunda feira houvesse sessaõ 
extrordinaria ás quatro horas da tarde. Levantou-se a 
sessaõ às horas do custume 

26.» Sessaõ, 29 de Fevereiro. 

Depois de lida e approvada a acta, e lidos slguns pa
peis ; foi introduzido o Deputado Joze Manuel Afibnso 
Freire, pela provincia de Tras-os-montes» e prestou o 
juramento. 

Passou-se á ordem do dia, que éra a continuação da 
discussão do artigo 21 das bazes, e disse o Senhor Giraõ, 
que sendo graves os inconvenientes, que resultam da ad
missão de duas Câmaras, o que elle profundamente de
monstrou, éra de voto, que nunca as houvesse; e que 
tendo o Rey o veto absoluto, seria naõ terá Naçaõ o po
der de fazer a ley, e nunca seria Naçaõ livre: eque nem 
mesmo se lhe devia conceder o veto suspensivo. Quan
to a terem alguns dos Senhores Deputados chamado a 
attençaõ sobre as potências estrangeiras, elle ponderava, 
que essas potências ainda estavam com suas tropas além 
«os Alpes, e que naõ seria pequena consideração a des
truição do Reyno de Napoies: que a Hespanha, quando 
elles se approximassem, soffreria antes ser reduzida ás 
maiores desgraças do que deixar submetter-se; que sup-
P08*3 a hyphothese de que cheguem a Portugal, nós fa-
^ o s o mesmo, antes do que sugeitar a nossa liberdade; 
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em conseqüência, que he seu parecer, que nem hajam 
duas Câmaras, nem se conceda o veto. 

(O povo das galerias deo altas demonstraçoens de ap-
plauso, e foi preciso, que alguns dos Senhores Deputa
dos chamassem à ordem.) 

O Senhor Araújo,julgando-se arguido, pelo argumen
to do Senhor Giraõ, disse, que elle no seu projecto, apre
sentado na ultima sessaõ, naõ faltava em veto absoluto, 
nem na forma e attribuiçoens das duas Câmaras: ao que 
tornou o Senhor Giraõ, que naõ éra seu intento atacar 
o author de qualquer opinião. 

O Senhor Braamcamp disse—" Fui eu, e eu, e tenho 
nisso muita honra. Fui eu quem propoz o veto abssluto." 

O Senhor Freire, expondo o seu parecer, disse, que 
naõ achava fundamento algum para haver de se nomea
rem duas Câmaras, as quaes nunca poderão remediar os 
males, que se suppoem podem vir a acontecer. Discor
rendo sobre a formação dellas disse, que uma havta de 
ser electiva, outra naturalmente hereditária; que a pri
meira, sendo composta de membros escolhidos pela Na
çaõ, e sendo a segunda por outro methodo, esta nunca 
poderia oppòr-se à vontade de três milhoens de homens; 
que só pelo meio da força he que o poderia fazer, 
e que esta força existia igualmente no Governo Exe
cutivo ; ainda que será sempre iIlegal o uso delia: que 
tinhamos jurado fazer o mesmo, e ainda exceder 
no liberal à Constituição Hespanhola; e que longe 
de se procurar fazer isto Iam buscar exemplos velhos; 
que taes opinioens só podiam nascer da demasiada aflei-
çaõ ás antigas leys, de cujos abusos muitos tinham vivi
do; e que, em conseqüência, vista a impossibilidade ab
soluta de duas Câmaras, votava pelo contrario. Sobre o 
veto; que dando-se ao Rey mais esta prerogativa, nós lhe 
abriremos o fácil caminho para o despotismo: discorreo 
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sobre os males, que disto podem resultar: seria possivel 
que viessem cem ou mais homens escolhidos, e com a 
confiança da Naçaõ, fazer leys para serem destruídas só 
pela vontade de um homem ? Que o Rey he um homem, 
que tiremos o véo, e conheçamos as cousas como ellas 
na realidade saõ; que tem paixoens; que vendo elle a 
ley e fazendo reparos, torna ao Congresso, torna a ir, e 
torna a vir; qual poderá ser o ressultado destas contradic-
çoens? uma insurreição: que, finalmente, por estes mo
tivos julgava, que nem mesmo se resolvia a votar para 
que tivesse o voto suspensivo. E relativamente ás potên
cias estrangeiras, além de outras razoens disse, que algu
mas opinioens tendiam a tornar Portugal em tudo ao tem
po antigo, e de mais a mais se queria fazêllo sugeitar ás 
potências estrangeiras. 

O Senhor Feio, faltando sobre as mesmas opinioens, 
disse, que tendo-se declarado pelo Congresso a indepen
dência da Naçaõ, havia quem propuzesse uma Segunda 
Câmara, e discorrendo sobre os fins para que ella se 
pretendia, disse,—" poderá ella obstar ás decisoens da 
Naçaõ inteira?"—Quanto ao veto, que elle juncto ã Sobe
rania eram duas contradicçoens, e que concordava com 
o parecer do Senhor B. Carneiro, menos em que se conce
dam ainda alguns dias ao Rey, para rever a ley, como 
elle tinha opinado na antecedente sessaõ. 

O Senhor Trigoso, referindo-se ao seu parecer, na an
tecedente sessaõ, no qual naõ se tinha decidido, disse 
agora o passava a fazer: que vindo ali para fazer a feli
cidade da naçaõ, e que sendo todas as suas ideas dirigi
das para este fim, ella devia fazer um juizo justo da sua 
opinião: que pensando maduramente, tinha conhecido 
°iue o veto podia trazer muitos inconvenientes no estado, 
e nas circumstancias em que ainda nos achamos, visto es
tar em seu principio o systema constitucional, e que nem 
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mesmo o veto temporário se deveria conceder ao Rey. 
porém que quanto ás duas Câmaras as julga absolutamen
te necessárias; pois que entende ser este o melhor meio, 
e mais seguro caminho para a felicidade da Naçaõ; final
mente, que naõ sabia qual deva ser a sua forma, e conto 
organizada, o que se poderia depois determinar. 

O Senhor Baeta, discorrendo sobre as differentes opini
oens relativas à segunda Câmara, e a concessão do veto, 
mostrou, que, formando-se três differentes poderes, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário, elle achava um 
quarto poder, que intitulava o poder Real, que poderia 
ser superior aos outros três, conciliando assim os parece
res de uma Segunda Câmara; e continuando a discorrer, 
mostrou, que sendo o tribunal da opinião publica susten
tado pela liberdade da imprensa, naõ se devia temer que 
o poder legislativo promulgasse uma ley má: e quanto 
aos estrangeiros interrogou ,; que direito tem para vir in
gerir-se nas nossas leys ? diraõ que he o da força; nesse 
caso digo eu, que he melhor morrer livre, que viver escra
vo. 

O Senhor, B. Carneiro, observando os argumentos do 
parecer do Senhor Trigoso, ponderou sobre a demora, 
que se tem dado à decisaõ de alguns objectos das Bazes, 
taes como sobre os privilégios do foro, veto, &c. e que 
isto éra o systema dos que, naõ podendo vencer uma de
manda, trapaceavam. Que o receio de que o poder le
gislativo pudesse degenerar em tyranno, naõ éra razoável,; 
sendo certo que isto éra mais susceptível no Executivo, 
pois tinha à sua disposição os Ministros d'Estado, forças, 
meicês, &c. tendo o Legislativo as circumstancias de se
rem julgados os melhores homens da Naçaõ pela sua es
colha, e que nunca se achariam em circumstancias de fa
zerem mais do que a mesma Naçaõ queria, concorrendo 
para sua defeza a consideração de naõ terem o poder por 
mais de três ou quatro mezes: que o quererem darão Po-
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der Executivo mais outra Câmara, éra querer fazèllo mais 
ponderoso: que a Segunda Câmara por estes meios pas
saria a existir de 10 a 20 e a mais annos, que servissem 
de exemplo as Câmaras de Inglaterra, e a Charta da Fran
ça, aonde talvez estivesse próxima nova revolução ; que 
mesmo em casa tínhamos exemplos. E passando a ex
por a forma das antigas Cortes, disse, que o Rey appare-
cia ali entre o fausto da maior grandeza, cercado de todos 
os Grandes da sua Casa; que os duques, os marquezes e 
todos os grandes se apresentavam nellas em lugares dis-
tinctos e superiores aos representantes do povo, que se 
viam em assentos ordinários ; e que se visse por isto se 
esta he a que devia ser a representação nacional; que se 
tirassem daqui conseqüências, para julgar qual devia ser 
o resultado de uma nova Câmara; que bem depressa, pela 
forma da sua eleição, pelo augmento do seu numero e 
tempo, e pelas lisonjas, que fariam ao Poder Executivo, 
causariam o transtorno da Naçaõ. Que bastava a boa 
classificação dos três poderes, para naõ dar occasiaõ ao 
Executivo, pelos meios que tem a seu arbitrio, de cor
rer com mais facilidade ao despotismo do que o Legisla
tivo; e finalmente, que, quando a Assemblea approvasse 
o contrario excedendo os poderes, que lhe foram dados, 
elle appellava para a opinião publica, e imparcial auditó
rio, que naõ deixaria de julgar pornullas taes resoluçoens, 
e assim salvava sua responsabilidade. 

(Neste momento o povoexpectador applaudio summa-
mente as expressoens do Senhor B. Carneiro, de modo 
que o Senhor Presidente, para conter que o applausonaõ 
passasse a excessivo, disse ;»»Senhores Expectadores, peço 
por tudo quanto ha de mais sagrado, que soceguem, e que 
continuem a assistir com a mesma attençaõ e respeito, com 
que o tem feito até aqui; nao deixando de ouvir com o 
maior socego as opinioens livres e generosas de todos os 
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Deputados, quaes so querem, e só tem em vista o bem 
da Naçaõ; peço-vos pelo amor de Deus, que socegueis, e 
que naõ receeis de que se tracte alguma cousa contra o 
vosso bem.) 

O Senhor Madeira Torres foi de opinião, que, sendo 
indispensável haver um methodo para equilibrar os dous 
poderes, e naõ sendo o veto absoluto capaz de remediar 
os inconvenientes, que podem occurrer, éra justo, que 
houvesse uma Segunda Câmara, elegida por tempos de
terminados. 

O Senhor Margiochi disse, que este objecto éra o mais 
importante, pelo que interessa à Naçaõ: que estabelecêl-
lo bem éra summamente essencial para nós e para a nos
sa posteridade. Que a soberania reside na Naçaõ, o 
que provou por princípios; que a Naçaõ precisa delegar 
esta Soberania, o que faz depositando-a nos seus re
presentantes, os quaes formam as leys, de que saõ execu
tores o Rey e os Magistrados ; e que sendo o Rey o 
chefe do poder Executivo, naõ pôde ter a primeira pre-
rerogativa da Soberania da Nacaõ, qual he o Veto. Dis
correndo sobre a segunda Câmara, que se pretendia, per
guntou como havia de ser eleita; que se fosse do mesmo 
modo que a primeira, estavam por conseqüência ambas 
nas mesmas circustancias, e éra por tanto um absurdo 
haver dous corpos separados com idênticos poderes; e se 
fosse elegida por outra forma, éra preciso saber, qual 
esta devia ser, e quaes as suas attribuiçoens. Ponderou 
miúdamente toda esta questão, illustrando-a com vários 
exemplos e deo seu voto, que naõ houvesse Veto nem 
duas Câmaras. 

O Senhor Fernandez Thomas disse, que persuadido 
de terem todos no seu coração o bem da pátria, assim 
como elle, concorrera para a formação das bazes, e por 
isso queria a boa distribuição dos três poderes, e nunca o 
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Veto absoluto: que o quererem que haja duas Câmaras, e 
persuadirem-se ser isto o mais liberal, parecia ser só por 
imitar o uso de outras naçoens, as quaes, se as tinham, 
éra por motivos mui differentes dos nossos. Rcflectio 
sobre a forma do Governo dos Estados-Unidos, e da In
glaterra, mostrando a sua oirgem, e que isto naõ devia 
servir-nos de exemplo, terminando o seu discurso pelo 
voto de que se conservasse o artigo tal qual se achava nas 
bazes, e se determinasse na Constituição qual devia ser o 
tempo e forma por que se estabeleceria o Veto. 

O Senhor Castello Branco fez um judicioso discurso 
sobre o assumpto, mostrando a bôa divisão dos poderes, 
a necessidade de naõ permittir a infl uencia de um sobre 
os outros, e portanto a sua preponderância, votando con
tra o veto absoluto, e contra a adopçaõ de duas Câma
ras. 

Seguio a mesma opinião o Senhor Soares Franco, lem
brando que o veto absoluto naõ he dado ao Rey, mas sim 
aos ministros, os quaes por seus conselhos podem facil
mente mover o Rey a abusar do mesmo veto. 

O Senhor Wanzeller foi de parecer, que houvesse um 
Conselho de Estado, ou Segunda Câmara, composta de 
proprietários, que naõ paguem menos de 50.000 reis de 
décima; mas que nada de veto absoluto. 

Julgou-se este artigo suficientemente discutido, e e 
passou a votar nominalmente, reduzindo a questão a três 
pontos; o primeiro, que houvesse uma só Câmara, o que 
foi vencido por 50 votos contra 26; sendo o do Senhor 
Bispo de Beja, que no fim se declararia pela maior parte: 
o segundo que naõ houvesse o voto absoluto na pessoa do 
*ky» que foi vencido por 78 votos contra 7; dizendo o 
Senhor Guerreiro quando lhe tocou a votar; que " tendo 
demonstrado outro parecer na ultima sessaõ, agora con-
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vencido das boas razoens, que se tinham expendido, dava 
assim o seu voto, pedindo, que se fizesse disto particular 
mençaõ no Diário das Cortes. O terceiro, que se desse 
o veto suspensivo, conforme se declarar na Constituição, 
o que foi vencido por 81 votos contra 4. 

Levantou o Presidente a sessaõ à hora do custume, ex
pressando principiaria a extraordinária as horas, que se 
tinha determinado. 

Sessaõ Extraordinária, de 26 de Fevereiro. 

Tornaram a reunir-se pelas 4 horas da tarde os Senho
res Deputados, e principiou-se a sessaõ extraordinária 
pela leitura do parecer da Commissaõ de Legislação, 
sobre o requirimento dos Estudantes da Universidade; 
a que se seguio a leitura de um projecto, apresentado pe
lo Senhor B. Carneiro, na sessaõ do dia 25, para applicar 
certos rendimentos à extincçaõ da divida publica. 

Fez-se chamada nominal, e passou-se a eleição do novo 
Presidente, Vice Presidente e Secretários para o mez se
guinte: e correndo o primeiro escrutínio saio eleito o Sr. 
Manuel Fernandes Thomas para Presidente, com 40 votos, 
e saio eleito para Vice Presidente o Senhor Braamcamp 
com 40 votos, e no terceiro para Secretários OB Senhores 
Ferreira Borges com 52; Felgueiras, com 44; Freire, com 
26; e Rebello com 24. 

Eram 6 horas levantou o Senhor Presidente a sessaõ. 
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Reflexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL S ALGARVES. 

Revolução no Brazil. 

Cançados estamos de repetir, que os Ministros d'EI Rey de
vem prevenir as revoluçoens, adoptando reformas convenientes 
ao tempo em qne vivemos ; teima o prejuízo, obstina-se a opi
nião publica; e naõ he duvidoso quem ha de vencer. Ja disse
mos, e ja repetimos, que a revolução de Portugal havia influir 
no Brazil o desejo de imitação, e este desejo se havia fortificar 
com o exemplo. Começa já a verificar-se o prognostico, mas 
ainda naõ sabemos, qne começasse o remédio ; e se a Corte do 
Rio-de-Janeiro continua no mesmo systema, muito teremos de 
lamentar a chegada dos males, que nunca temos declarado, mas 
que nos parece termos sufhcientemente indicado, para quem es
tá em termos de nos entender. 

No 1.° de Janeiro o povo do Pará, de concerto com a tropa, 
executou uma revolução, com êxito tam pacifico como a de 
Portugal. Nomeou-se um Governo Provisional; proclamou-se 
a adopçaõ de um Governo Constitucional, alegando-se com o ex
emplo de Portugal. 

{ Pôde alguém duvidar, que a mesma scena se represente em 
outras capitanias do Brazil ? } Pode haver duvida, que o único 
partido da Corte hc entrar ella mesma na revolução, para lhe po
der dar uma direcçaõ, que seja a menos perniciosa possivel no 
Brazil ? 

Ja em Novembro passado houve um levantamento do povo no 
lugar de Bonito, na Capitania de Pernambuco: accommodaram 
« motim as tropas, que contra os revoltados mandou o General, 
mas este se fortificou no palácio da Capital, depois de mandar 
Pender varias pessoas de consideração, como suspeitas de des-
•ffeicaõ, entre os quaes se acham alguns officiaes militares, e o 
venerai continua fortificado no seu palácio, rodeado de tropas, 
« ate com artilheria assestada, para se defender, em caso de ser 
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atacado» Ora naõ he esta a posição, em que se devia ver 
um Governador paternal, no meio de uma população contente e 
satisfeita. 

Aos 28 de Janeiro, o povo da Ilha da Madeira declarou-se con
tra a antiga forma de Governo, e que desejava a forma constitu
cional adoptada em Portugal: a tropa unio-se a estes votos sem a 
menor opposiçaõ : o Governador seguio a torrente ; e nomeáram-
se deputados, que viessem notificar isto ás Cortes em Lisboa; 
sendo esses deputados ; por parte do Governo o Brigadeiro An
tonio Ribeiro Palhares; por parte da Câmara, o Commendador 
Joaõ de Bitancourt; por parte do povo, o Capitão de Milícias 
Joaõ Agostinho de Figueiroa. A recepção que estes Deputado* 
acharam em Portugal, se pode ver pelos procedimentos nas Cor
tes em Lisboa, a p. 289 e p. 207. 

Depois destes exemplos, naõ pôde haver ja a menor duvida de 
qne se generalizem em toda a Monarchia os principies constitu
cionaes ; e com tudo, vendo assim cair a pedaços a sua authorí
dade ainda naõ apparece a menor providencia no Gabinete, pa
ra impedir a dillaceraçaõ do Estado, obstando a uma convulsão 
geral. 

Os procedimentos em Portugal, pelo que respeita o Brazil, 
tem até aqui levado uma direcçaõ mui errada; e até contradictoria, 
e tal, qne nos parece tendente a causar a separação daquelles 
dous Estados, se El Rey lhe naõ der o único remédio, que lhe he 
próprio 

Primeiramente, quando se promulgou em Portugal o regula
mento, para a eleição doa Deputados de Cortes, copiado da Con
stituição Hespanhola, excluíram-se todos os artigos, que di»tam 
respeito aos dominios ultramarinos, dizendo-se, que naõ tinham 
applicaçaõ. 

i Por que naõ tinham applicaçaõ ? Se a revolução em Portu
gal éra tendente a melhorar o estado da Monarchia, sem duvida a 
primeira consideração devia ser, a preservação de toda a mesma 
Monarchia, e conservação de sua integridade; e o tentar fazer 
uma Constituição para toda ella, por meio de Deputados só de uma 
parte, he lançar os fundamentos i mais justificada desunião: «* 
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se o povo de Portugal assenta, qne como povo tem o direito de 
escolher para si a Constituição que quizer, e naõ a que outrem 
lhe imponha, seguramente deve convir, que naõ tem direito de 
ir Impor essa constituição, que fizer, ao povo do Brazil, que nel
la naõ teve parte. 

i £ que maior causa de divisão e discórdia se pôde apresentar 
a duas porçoens de uma monarchia, doque tentar uma dellas dic
tar leys constitucionaes, sem primeiro buscar de ouvir o voto da 
outra Í 

Um dos Deputados das Cortes, que nellas tem mostrado mais 
justas ideas de política, propoz, que se admittisse certa repre
sentação nominal, por meio de substitutos aos Deputados das 
provincias ultramarinas. Sem entrar noescrupuloco exame des
ta proposição, nem de seus resultados practicos, podemos dizer, 
que a méraadopçaõ deste projecto mostraria o desejo das Cortes 
de rennir com Portugal, no systema constitucional, as outras 
partes da Monarchia. Mas esta proposta encontrou mui geral 
opposiçaõ, e por motivos evidentemente especiosos; o qne naõ 
pôde deixar de produzir no Brazil o conrespondente effeito; quan
do ali se lerem os debates da sessaõ 7a. das Cortes, que resumi
mos a p. 234. 

Se, por outra parte, a pezar desta estudada negligencia, em 
procurar representantes do Brazil para as Cortes, os Deputados 
que a isto se oppuzéram desejam a uniaõ politica dos dous Rey
nos, apparecerá como inexcusavel infatuaçaõ tractar de baga-
tella todo o Reyno do Brazil, superior ao de Portugal, em ex-
tençaõ de território, em população, em riquezas, e em recur
sos de toda a qualidade. 

Mas, se esta opposiçaõ, ao projecto de procurar Deputados 
do Brazil para as Cortes, se pode interpretar como indicio dos 
desejos de separação dos dous Reynos, a linguagem de alguns 
Deputados, e outras circumstancias concurrentes, muito servi
do para fortificar estas suspeitas. Na sessaõ das Cortes, em 
°ae tantos membros foram de parecer, que naõ convinha procu
rar os Deputados do Brazil, geralmente se admittio, que se cha
massem Deputados das Ilhas ; ora as razoens, que se expandi-
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rani contra os do Brazil, eram exactamente applicaveis ás Ilhas, 
logo ha razaõ para suppôr, que existem ou tros motivos, que se 
naõ allegáram. 

Mas além da linguagem dos Deputados ha outras circumstan
cias, como dissemos, concurrentes, que indicam desejos de naõ 
ter o Brazil unido com Portugal; e daremos nm exemplo. 

O Edictal da Juncta do Commercio, copiado a p. 208 he um 
documento assas notável, neste sentido. Prohibe a salda de 
marinheiros, que naõ sejam os necessários á tripulação dos na
vios, para impedir a emigração para o Brazil. Primeiramente, 
mal vai ao povo na sua terra, se he preciso prohibir-se-lhe que 
saiam delia ; porque so a má vivenda pôde obrigar os homens a 
deixar o seu paiz, em tal numero, que precise isso impedir-se, 
por medidas do Governo. Depois, quando se tracta de emigra
ção, isto se entende da saída da gente para um paiz estrangeiro: 
óra se se considera o Brazil como parte de Portugal, a palavra 
emigração, e a prohibiçaõ desta, saõ mui pouco applicaveis. 
Se he reyno unido, a passagem da gente de umas provincias 
para outras naõ pôde chamar-se emigração; e a prizaõ dos in
divíduos em uma provincia, a respeito de outra, mostra uma es
pécie de servidão, que mui mal se compadece com as presentes 
ideas de liberdade em Portugal. 

Se, neste ponto, julgamos mui errada a vereda, que tem to
mado a revolução de Portugal, o precedimento das Cortes, logo 
depois daquelles debates,apparecêo contradictorio, com os prin
cípios expostos pelos Deputados, que se oppuzéram ao projecto 
de procurar representantes das provincias do Ultramar para as 
Cortes. 

Apparecêo nas Cortes uma Deputaçaõ da Ilha da Madeira, qne 
annunciava a adhesaõ daquelle povo á causa Constitucional de 
Portugal, e que se preparava a nomear seus Deputados para as 
Cortes : este annuncio foi acolhido com grande applauso, e a 
Deputaçaõ recebida formalmente nas mesmas Cortes. Até aqui 
bem vai. 

J Mas por que ley, ou providencia dada, podem os povos da 
Madeira elleger Deputados para essas Cortes, quando pelocx-
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presso regulamento das eleiçoens, que he o único acto orgânico 
dessas Cortes, se excluem positivamente deltas todos os deputa
dos do Ultramar ? 

A recepção, pois, de Deputados da Ilha da Madeira he em 
manifesta contradicçaõ cora o regulamento orgânico das eleiço
ens das Cortes, e com as declaraçoens de seus Deputados, no 
debate a que alludimos. s Porque ley se governarão as eleiço
ens na Madeira r 

Talvez alguém espere, que várias cidades ou provincias do 
Brazil, naõ obstante a repulsa das Cortes, mandem a ellas (co
mo ja se diz que intenta o Para) Deputados, que as representem 
depois de feita a Constituição. 

Se assim sueceder, em algumas provincias, naõ he natural 
que se generalize o expediente, vista a disposição das Cortes; 
porque naõ he possivel, que todos os povos do Brazil fechem os 
olhos ao abatimento a que se submettem, aceitando irmã Consti
tuição, feita por quem os naõ quiz consultar ; e tornando assim 
o Brazil a retrogradar para o estado de colônia de Portugal, quan
do éra ja Reyno, considerado igual em direitos, por concessão 
de seu Rey commum. 

Por outra parte, como a adhesaõ de algumas, e naõ de to
das, as provincias do Brazil ao systema de Portugal causa
ria uma scisaõ entre essas mesmas provincias do Brazil; por 
mais ignorantes ou mais perversos que sejam os Ministros 
d'El Rey, naõ deixarão entaõ de ser forçados a chamar 
uma representação geral dos povos e provincias do Brazil, a 
qual, reunindo Deputados de todo aquelle paiz, terá mais direi
to de formar leys geraes para o todo, e ainda mesmo para as 
provincias nesse caso dissidentes no Brazil, do que o distante e 
menos populoso Reyno de Portugal tem jus de fazer uma Con
stituição, para provincias, que exclue de suas deliberaçoens. 

E» na verdade, se o Brazil tem de ser administrado por leys 
feitas pelas Cortes de Portugal, sem os povos do Brazil serem 
nisso ouvidos, ficarão reduzidos a mera colônia; e entaõ, a ex-
Penencia tem mostrado que melhor he ser colônia sugeita a 
um Governo despotico, que a um Governo constitucional; sejam 
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exemplo as colônias sugeitas aos Hollandezes nesse mesmo Bra. 
zil, que debaixo do Governo Republicano dos Estados Geraes 
soffreram muitos mais vexames, do que nos Governos absolutos 
precedentes, mesmo do tyranno Phillippe de Castella. 

Quando temos por tantas vezes insistido na continuação da 
uniaõ do Brazil com Portugal, os interesses deste he o que tí
nhamos principalmente em vista; e assim mal podíamos esperar, 
que as Cortes a elles fechassem os olhos, como parece fizeram 
no ponto de que tractamos. 

Naõ ha producçaõ de Portugal, que o Brazil naõ possa com
prar com seu ouro a melhor mercado, ou trocar por outras pro
ducçoens suas em Paizes estrangeiros. Mas Portugal tanto 
precisa do Brazil, que o Deputado das Cortes Fernando Thomas, 
homem judicioso, e que se instruio a fundo nesta matéria, foi 
obrigado a confessar no seu relatório ás Cortes, (resumido a p. 
239) que as exportaçoens de Portugal para o Brazil estavam 
longe de contrabalançar o valor dos gêneros recebidos daquelle 
paiz. 

Se estas duas partes da monarchia se acham assim situadas, 
pelo que pertence à sua reciproca dependência commercial, quam 
desarrazoada naõ deve será linguagem daquelles, que se expri
mem dizendo, que façam as Cortes sua Constituição, e que ve
nham depois os povos do Brazil submetter-se a ella ? e ainda as
sim, como se isso fosse um favor receber a sua obediência! 

Portugal, pela confissão do Deputado de suas Cortes, que ci
tamos, naõ tem com que possa compensar ao Brazil os gêneros 
que delle recebe; no caso de continuarem os dous Reynos uni
dos, podia achar-se modo de remediar esta falta, ainda que fos
se por meio de sacrifícios que o Brazil fizesse, a fim de ajudar 
seus irmaõs Europeos : mas no caso de separação naõ podem 
esperar-se esses sacrifícios, a favor de uma naçaõ estranha, como 
nessa hypothese viria a ser Portugal a respeito do Brazil. 

Ora Portugal nem tem, nem pode ter, se quer o paõ, que lhe 
he necessário para seu sustento; o Brazil, abundante em todas as 
producçoens necessárias, só precisa de que se lhe naõ empeça a 
industria; a separação, por tanto, dos dous Reynos, que os sen-
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tinientos das Cortes, em opposiçaõ ao projecto de procurar De
putados do Ultramar, dam lugar para recear; naô pode deixar 
de ser mui nociva a Portugal; e he em respeito a este, que a la
mentamos. 

Passando agora do comportamento das Cortes, ao que perten
ce ao Gabinete do Rio-de-Janeiro, nesta mesma questão, temos 
ainda alguma cousa a accrescentar. Indicamos a cima, que o 
obvio remédio para evitar a scisaõ das provincias do Brazil, he 
convocar uma representação geral de seus povos; mas sobre 
isto convém fazermos algumaexplicaçaõ. 

He corrente na Europa, que o Conde de Palmella levou para o 
Rio-de-Janeiro, uma Constituição ja talhada e feita, para apre
sentar a El Rey, com o nome de Constitui çaõ popular ; mas de 
facto adaptada a satisfazer a ambição dos Nobres. Isto naõ he 
o que entendemos por uma representação nacional, própria a 
evitar os males, que desejamos ver precavidos neste momento; 
porque, se os povos haõ de ficar sugeitos a um partido oligarchi-
co, movido pelo Conde de Palmella, ou outro intrigante de sua 
classe Nobre, entaõ melhor seria naõ cuidar em tal; por que si
milhante forma de Governo naõ contentará ninguém, antes cau
sará a mais decidida irritação, da qual se seguirá alguma demo
cracia violenta, ou outra imprevista confusão, como a que tem 
exhibido outros muitos paizes, aonde pela desattençaõ do Go
verno aos sentimentos nacionaes, o deseuf reamento e naõ a de
liberação pretendeo guiar os negócios da naçaõ. 

A convocação de uma representação das proviucias do Brazil 
deve ver fundada nos princípios da de Portugal, para produzir 
o effeito, que convém ; e quando por meio delia fique segura a 
unidade do Brazil em um Estado conjuncto, e ligado entre si, a 
questão que resta he o modo de o unir com Portugal. 

A falta desta medida fica evidente, com o exemplo do Para, 
que por força ha de ser seguido por outras capitanias ; e quan
do ellas começarem a deliberar separadamente, a difficuldade de 
8ua re»uuaõ em um ponto commum de interesses e de vistas po-
liticas, será cada dia mais conspicua, e he impossível entaõ pre
ver aonde acabará o mal. 
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Procedimentos das Cortes em Portugal. 

Temos dado, neste numero, as mais amplas noticias dos de
bates nas Cortes, que eram compatíveis com o nosso periódico: 
servimo-nos principalmente para isto do resumo, que vem no Di
ário da Regência , e ainda que mui breve seja esse resumo, he 
ainda assim mais volumoso do que a natureza da nossa obra per
mitte, e só nos podia induzir a esta extraordinária tarefa o dese
jo de darmos a nossos leitores no Brazil amplos conhecimentos 
do que tanto lhes convém saber. 

Seria talvez desarrazoado esperar, que na falta de experiên
cia, tam natural a uma naçaõ desacustumada aos procedimentos 
deliberativa,em |que se acha agora empcnhada,pudessein as Cortes 
logo adoptar theorías exactas e procedimentos practicos sem de
feito, mas nem por isso convém menos notar-lhe as faltas; por
que de taes notas resulta sempre tal ou qual beneficio, e principal
mente quando homens naõ instruídos no direito publico atiram 
ao mundo com asserçoens erradas, d'onde se deduzem também 
conseqüências falsas, e summauiente perniciosas. 

Começaremos pelos poderes das Cortes, no presente estado da 
naçaõ; e seu modo de exercitar esses poderes. 

Era a Monarchia Portugueza, hereditária, desde seus princí
pios, e no Soberano residi o sempre o direito de convocar as Cor
tes do Reyno, &c. Mas desconheceo-se este principio funda
mental, pela ignorância de muitos homens, que pretendiam in
struir a naçaõ, naquillo que elles mesmos naõ entendiam. 

Por exemplo. O Campeão, este digno collega do Padre Ama
ro, e seu archiviata de documentos justificativos, o mesmo que 
escreveo sobre as Cortes de Portugal, no defuneto Investigador 
da celebre embaixada de Londres; o mesmo, que chamou grande 
descaramento no mentir, ao Correio Braziliense, por ter dicto 
esta verdade ; o mesmo que no seu N.° 38, nota a p. I7,a pezar 
desse allegado descaramento, confesa ter com efleito escripto 
sobre essas Cortes, que faziam conta á embaixada, a quem servia; 
este mesmo cata-vento, no seu N.° 30, p. 322 ; disse, " que te 
a naçaõ Portugueza fosse instruída, naõ teria reconhecido El 
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Rey D. José como Rey, por naõ haver sido jurado em Cortes; 
e naõ teria ainda reconhecido sua filha e seu neto; porque por 
uma inaudita usurpaçaõ todos escalaram o throno por força, 
quebrantando aa leys mais sagradas da nossa Monarchia." 

A falsidade desta asserçaõ he igual ao despejado desatacamen-
to das expressoens, com que falia dos Soberanos, desactamen-
to, com tudo, que se naõ acha na linguagem nem das Cortes, 
nem de documento ou publicação alguma, que até agora tenha 
apparecido em Portugal, depois da revolução. 

Que naõ fosse crime nos Reys subirão throno, sem haverem 
sido jurados em Cortes, se prova pela natureza da Monarchia 
hereditária, pois o effeito de ser hereditária, e designado quem 
deve ser o herdeiro da coroa, he, que logo que morre um Rey, 
he rey o sea successor, sem que ja mais se ache vaga a realeza; 
e se o novo Rey, para o ser, precisasse de eleição ou reconhe
cimento de Cortes, seria a monarchia electiva, e naõ hereditária, 
o que nunca se admittio em Portugal ; pois ainda nos casos de 
successaõ disputada o que as Cortes fizeram, foi declarar quem 
era o herdeiro; excepto no caso de D. Joaõ I. era que se declarou 
naõ haver herdeiro legitimo, e por isso se elegeo para Rey ao Mes
tre de Aviz. 

Mas além disto ser conforme ao direito publico Portuguez, 
que uniformemente tem reconhecido ser a monarchia hereditária, 
os exemplos da historia o provam abundantemente. El Rey D. 
Duarte e seu filho D. Affbnso 5.* e D. Joaõ II. naõ precisaram 
daa Cortes para serem acclamados; porque as leys fundamen
taes oa declaravam Reys ; e posto que na successaõ collateral 
fosse necessário esse reconhecimento, com tudo D. Joaõ IV. foi 
acclamado Rey a 15 de Dezembro de 1640, os primeiros, que 
lhe annunciaram isto, ajoelharam, beijaram-lhe a maõ, e dé-
ram-Ihe o tractamento de Majestade, tudo em signal de que o 
reconheciam como seu Rey ; e naõ houve Cortes senaõ ao depois 
no fim de Janeiro seguinte. 

Erros da natureza do que apontamos, iuculcados por escrip
tores, que se mettem a querer ensina o que naõ entendem, 
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produzem conseqüências mui sérias ; e aos erros desta natureza, 
attribuimos os vários procedimentos das Cortes, que nos propo
mos notar. 

Toda a naçaõ tem o direito de escolher para si a forma de 
Governo, que lhe parecer mais conveniente ; e seguramente os 
Portuguezes no tempo de D. A Afonso Henriques naõ tinham mais 
direito de estabelecer em seu paiz uma monarchia hereditária, 
do que tem os Portuguezes de hoje de estabelecerem uma monar
chia electiva, ou nenhum monarcha absolutameute : mas entaõ 
devemos entender-nos. 

Se as Cortes agora se naõ deixassem levar por noçoens absur
das de direitos fictícios; o seu primeiro acto seria declarar, se 
conservavam a sua forma de Governo antigo, ou se a abrogavam 
em todo ou em parte; porque, uma vez que a naçaõ por meio da 
força derribou as authoridades existentes, o primeiro cuidado, 
para a continuação da sociedade, deve será substituição de outro 
Governo, sem o que a mesma sociedade naõ pôde existir. 

Mas, em conseqüência da confusão de ideas, que se formaram 
do direito publico, por erros taes como o que deixamos apontado, 
as Cortes começaram a fazer leys, antes de declarar, nem quem 
havia deter o poder legislativo, que até aqui só El Rey se acha
va exercitando, nem determinar se quer as formalidades com que 
as leys se deviam promulgar, para terem força de obrigar; e 
por isso chegou a tal ponto a confusão, que se tomavam por 
leys até os projectos que cada Deputado apresentava nas Cortes, 
como ae conhece dos debates da sessaõ 12.a p. 263. ao que se 
dêo um remédio parcial, na sessaõ 20a .p. 303. 

Porém esta falta se fez mui evidente, quando na sessaõ 10.» 
tractando-se da abolição das coutadas, disse um Deputado (p. 
251) que éra justo naõ se dar por sanecionada resolução alguma, 
em quanto naõ recebesse a sancçaõ do Monarcha. O Deputado 
foi chamado á ordem, como o deveria ser, porque essa naõ éra 
a questão de que se tractava ; e na verdade a suggestaÕ éra de 
tanta importância, que merecia uma proposição separada e for
mal. 

Com effeito he começar por onde se devia acabar, fazerem as 
Cortes leys para abolir as coutadas, e discutir depois eassentar, 
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que El Rey deve ter o Veto em todas as leys. O mesmo dizemos 
nos mais decretos propostos nas Cortes, para se venderem os 
bens da Coroa, e outros, sem exceptuarmos mesmo o da abolição 
da Inquisição; porque, fazendo as Cortes primeiro as leys, 
sem determinar, quem era o legislador, nem que formalidades 
se requetiam na sua promulgação, e decidindo depois, que éra 
necessária a sancçaõ do Rey, a quem concederam o Veto, se El 
Rey negar a sua sancçaõ a taes leys devem ficar nullas e de ne
nhum effeito; o que naõ succederia, se os procedimentos das 
Cortes progredissem, declarando primeiro a forma de Governo, 
e as formalidedes de legislar ; e passando depois a formar suas 
leys, na conformidade das regras primordiaes, que estabeleces
sem. 

Nem se poderá dizer, que a urgência das circumstancias exi
gia este prepostero modo de obrar ; porque nada éra mais ur-
gsnte, do que declarar quem éra o legislador, e com que forma
lidades se deviam fazer e promulgar as leys para serem valiosas ; 
e a mais essencial differença entre os governos arbitrários e os 
Governos constitucionaes, he, que, nos primeiros, quem go
verna naõ se cinge senaõ á sua vontade, e nos segundos tudo se 
faz conforme a regras geraes invariavelmente observadas. 

Nem se pode allegar com a urgência das coutadas, porque 
naõ he este um mal de tal natureza, que, havendo existido por 
tantos séculos, naõ pudesse esperar pelo remédio mais um ou 
dous mezes, em quanto as Cortes assentavam na forma de gover
no, que deve ter o Reyno, e estabeleciam as regras de legislar; 
porque este he o primeiro e mais urgente negocio, sobre que in
cumbia ás Cortes o decidir. 

Suppozéram alguns, que tudo se remediava, declarando-se, 
que a Soberania reside na Naçaõ. Esta proposição naõ he tam 
clara como parece; mas concedamolla, para argumento. Resta 
ainda o grande ponto de declarar, como a Naçaõ tem de exerci
tar essa Soberania; se somente os Deputados em Cortes tem o 
exercício de todas as partes da Soberania, ou só de alguma ; se 
deve haver um Rey, e qual parte da Soberania deve exercitar 
esse Rey. De nada pois serve, e nada adianta a marcha regular 
dos negócios, o declarar que a Soberania reside na naçaõ quan-
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do se naõ declara, qnem ou comohade exercitar os direitos Ma-
jestaticos, ou de Soberania. 

Outro mal, ainda que de menor importância, tem resultado 
das attribuiçoens, que o Investigador do Conde de Palmella, e 
outros que taes, mui patrióticos políticos, lhe aprouve imputar 
ás Cortes velhas, quando estas lhes faziam conta ; porque, á for
ça de impigir á Naçaõ, que as Cortes tudo podiam ou tudo de
viam fazer, veio agora a pensar-se, que as presentes Cortes se 
devem metter em tudo indiscriminadamente. 

Com estas noçoens vagas de poder infinito, achamos as Cor
tes ingerindo-se na parte executiva da administração, e os par
ticulares fazendo-lhes petiçoens sobre toda a sorte de negocio* 
grandes e pequenos, como o Leitor conhecerá pelo resumo que 
damos das actas das sessoens ; pedindo-se ás Cortes, até o habi
to das ordens militares ; sendo certo, que nem mesmo El Rey, 
quanto mais as Cortes, podem conceder o habito de qualquer 
ordem militar, naõ mais do que o habito de qualquer ordem 1110-
nachal; pois se El Rey concede esses hábitos he como Gram 
Mestre, e naõ como Rey ; e se o Rey, que ainda ae considera 
como supremo executivo, o naõ pode fazer, menos o poderão 
fazer as Cortes; que se naõ declararam participar em couta al
guma do Poder Executivo. 

Ja notamos, que neste mesmo erro se caíra, nomeando aa Cor
tes oa Secretários de Estado, e quando naõ fossem as boas razo
ens, que a isso se oppóem, poderíamos allegar, pelo menos 
aquelles Senhores, que tanto se mostram afiei coados ás cousas de 
Hespanha, com o comportamento das Cortes em Madrid, que 
abaixo referiremos, que se naõ quizéram ingerir na nomeação 
dos Secretários, nem ainda propondo a El Rey, quando este lhe 
pedia, pessoas aptas para esses empregos. 

Notamos também como effeito de se naõ traçar a linha entre o 
Executivo, e Poder Legislativo, a hesitação, que houve nas 
Cortes, sobre o modo de receber nellasos Secretários de Estado; 
ponto este de formalidade, que facilmente se decidiria, se os 
princípios estivessem assas determinados. 

Os Secretários de Estado naõ devem ser conhecidos das Cortes, 
sua responsabilidade be como a dos outros fanccionaríos, sujeita 
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aos tribunaes de justiça, e a communicaçaõ das Cortes deve ser 
com a Regência, que he a responsável pela administração. 

Existindo El Rey, todas as communicaçoens devem ser direc
tamente com elle ; naõ existindo El Rey, e estando em seu lugar 
a Regência, só com ella se devem communicar as Cortes ; á Re
gência porém compete o mandar aos Secretários das differentes 
repartiçoens, quedem, nu por escripta ou pessoalmente, ás Cor
tes aquellas informaçoens que forem necessárias; por que, se 
as Cortes se communicarem directamente com os Secretários de 
Estado i como pode a Regência ser responsável por actos que naõ 
se passam por sua intervenção ? 

Agitou-se a qnestaõ, sobre o castigo, ou pelos menos a pre
venção do crime dos Diplomatas Portuguezes, que em Paris tem 
machinado a guerra dos estrangeiros contra a Pátria: claro está 
que contra os ausentes só ha o meio de atacar a sua propriedade 
no seu paiz; mas a isto obston a idéa daquelles, que desejavam 
abolir do código criminal a pena de confiscaçaõ de bens. Esta 
idea, e o presente caso desses Diplomatas, he um bello exem
plo da opposiçaõ das theorias de governo com a practica de go
vernar. Mas o comportamento das Cortes a este respeito noa pa
rece mui singular. 

Primeiramente re mette-se á Regência o indagar o facto, pos
to que notório, antes de instituir contra os suppostos culpados 
procedimento algum. Depois, naõ h avendo contra esses ho
mens, porque estaõ ausentes, outro recurso senaõ a apprehen-
saò de seus bens, houve logo quem lembrasse ás Cortes, que se 
naõ podia recorrer a este expediente ; porque se intentava (note-
se, só se intentava) abolir a pena de confiscaçaõ; e assim se 
sóffre, que uns poucos de Portuguezes machinem impunemente 
uma guerra de estrangeiros contra a sua pátria. Naõ diremos 
mais nesta matéria, porque o facto he tam extraordinário, que 
deve haver nisso algum mysterio, que naõ podemos penetrar por 
agora. 

0 que um Deputado propoz, na sessaõ 18.», isto he, " que 
toda a reunião de cidadãos, que naõ fosse presidida por um ma
gistrado, fosse julgada sediciosa ;" he também mui digno de re-
P*ro; e naõ podemos deixar de ver nesta proposição, a segunda 
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ediçaõ da ley contra as sociedades secretas, promulgada no Rio-
de-Janeiro, e tam louvada na Europa pelos partidistas da Sanc
ta Aliiança. 

Leiam-se as leys das Sette Partidas, e ahi se achará, que uma 
das characteristicas dos Governos tyrunnicos, he a prohibiçaõ 
dos ajunctainentos livres dos cidadãos, tanto públicos como par
ticulares. Leain-se as historias do direito de varias naçoens, e 
principalmente a Portugueza, e se achará, que nenhumas reuni-
oens se declararam jamais criminosas, e muito menos sediciosas, 
senaõ quando os seus fins eram criminosos, achando-se porem 
determinaçoens desta natureza, só debaixo de Governos absurdos 
ou tyrannicos. Leiam-se os moralistas, e se achará, que naõ 
ha nada mais natural ao homem, do que a propensão para as as
sociaçoens, desde a de familia, que he a primeira, até a de ci
dade, ou nacional, que he a ultima. Lea-se a historia detodas 
as naçoens e principalmente a moderna de Inglaterra, e se acha-
la, que das diversas associaçoens voluntárias e livres dos indi
víduos, piocedeo sempre a energia publica, a que se attribuem 
os maiores benefícios nacionaes. Estude-se, em fim, a origem 
das Cortes, em que se fez tal proposição, e se achará, qne nun
ca ellas teriam existido, se alguma associação ou reunião de in
divíduos as naõ tivera precedido. 

Propõem este deputado, que todas as reunioens, que naõ fo
rem presididas por um magistrado, sejam declaradas sediciosas ; 
mas como esse magistrado deverá sempre depender do Governo 
mais ou menos, nunca se permittirá reunião alguma, que possa 
ser obnoxia ao mesmo Governo, ou aos abusos que este deseja 
perpetuar. Isto fallando somente das reunioens para fina poli ti
cos ; porque a tyrannia de tal medida, em todas as mais de outra 
natureza, lie assas manifesta. 

Adopte-se a prohibiçaõ das reunioens particulares, comoquer 
este Deputado ; adopte-se a Commissaõ de Segurança publica, 
como queriam outros ; a pezar do exemplo do Committé de Sure-
te Publique, inveutado em tempo de Robespierre, tudo isto em 
nome da Sancta Liberdade, e proposto por Deputados que passam 
por liberaes; e seguir-se-ha o seu necessário appeudix, que he 
a guilhotina, também em nome da sancta liberdade. 
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Sobre esta questão ainda naõ decidiram as Cortes, e espera
mos, que naõ mancharão as suas actas, com um borraõ de tal na
tureza. 

O projecto de Ley, proposto por um Deputado, vista a decisaõ 
de que houvesse um tribunal para conhecer dos crimes da im
prensa; a fim de distribuir os libellos em duas classes, e com 
imnroderados castigos, he outra escravidão, que se intenta impor 
á naçaõ debaixo do nome de liberdade, eisto por Deputados re
putados liberaes : mas como este projecto aindanaõ foi approva
do, reservaremos as nossas observaçoens, para quando virmos 
as emendas que se lhe fazem ; se he que as Cortes houverem de 
admittir mais este ferrete; por qiieferrete mui negro será, se se 
admittir a prizaõ de oito annos, para castigo de um libello, como 
quer esse Deputado liberal, e pretender ao mesmo tempo que ha 
liberdade de imprensa. 

A appellaçaõ do Deputado para o povo das gallerias na sessaõ 
26-a he o mais irregular procedimento, que pode imaginar-se; e 
em vez de uma demonstração enérgica da parte das Cortes, para 
supprimir uma practica tam cheia de perigo, achamos que o 
Presidente, Arcebispo da Bahia, se contentou com pedir pelo 
amor de Deus ao auditório, que naõ interrompesse com seus ap-
plausos, os procedimentos da Assemblea. Se isto se repetir, aca
bada está a liberdade deliberativa dos Deputados das Cortes. 

Ultimamente notaremos o decreto de amnistia, a respeito dos 
que seguiram o partido Francez na guerra passada ; he isto ma
téria de mui inferior importância, excepto para os indivíduos ; e 
por tanto só diremos, que havendo El Rey mesmo empregado uns, 
perdoado a outros, e até o Conde de Palmella de seu próprio ar
bítrio mettido na Embaixada de Londresa D.Lourenço de Lima, 
um dos Corífeos dessa gente, podem as Cortes perdoar a todo o 
resto affoitameiite, sem que nisso mais se falle; e bom proveito 
que lhe faça o presente que recebe a Naçaõ, em tam patriótica 
população. 

Havsndo assim exposto os erros ou faltas das presentes Cor
te», muito desejamos que os nossos Leitores naõ entendam, 
<me ellas nada tem feito de bom ; e muito menos queremos incul-
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car, que melhores cousas se podiam esperar de outras Cortes, 
convocadas pelo systema antigo, ou pelos planos fidalgaea do 
Conde de Pahnella, proclamados pelo seu quondam trombeta no 
Investigador. 

As Cortes se tem arremessado a tudo, que se lhes apresenta 
como reforma úti l ; ouvem todos os pareceres ; e descobrem to
dos os dias os de feitos do antigo Governo, o que sem duvida he 
o passo preliminar para o seu remédio. 

O mais importante trabalho das Cortes ate aqui, e que deveria 
ter precedido, segundo nossos principios, a todos os outros, ha 
a formação das bazes da Constituição. O resumo dellaa achará 
o Leitor a p . 254 ; e nas sessoens subsequentes as discussoens 
sobre ellas. 

Contra os principios, sobre que essas bazes se estribam, nada 
temos a dizer ; saõ mais prolixas do que talvez se requeresse, 
no que unicamente se denomina bazes da Constituição ; pois 
até ha artigos, que posto que úteis, nem lugar teriam na Cons
tituição quanto mais nas bazes; por exemplo, que as Cortes vo
tarão estabeliciraentos públicos para expostos, tcc. Mas em fim 
naõ podemos achar culpa em quem saindo da escravidão parece 
temeroso, de que ate as sombras lhe tornem a furtar a liberdade. 

O tribunal da imprensa, bem longe de merecer discussão nas 
bazes da Constituição, nem mesmo nella deveria ter lugar; por
que he objecto de mera legislação particular. A Constituição 
só deve conter as regras fundamentaes da forma do Governo; e 
as bazes da Constituição, que he o que se pretendia discutir, so 
deviam conter os principios em que se fundariam essas regras 
fundamentaes ; do contrario, á força de particularizar os casos, 
se esquecem as regras geraes, e naõ havendo estas, qualquer 
caso naô enumerado he objecto de duvida. 

Mas, outra vez repetimos, estas precauçoens posto que dema
siadas, saõ summamente desculpaveis ; e como a naçaõ goze de 
tam precioso beneficio, como he a liberdade da imprensa, bem se 
deve desattender á formalidade com que ellehe introdazido, com 
tanto que realmente se goze. 

Pelo documento que publicamos a p. 203 se mostra, que as 
Cortes aboliram ja a Commissaõ do Thesouro, creada pele Go-
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verno Provisório, e assim vemos que bem conjectuariuos ser 
aquella medida de breve duração, quando no nosso N." passado 
a naõ quizemos analyzar, suppondo que naõ valia esse trabalho 
uma medida, que, ainda que fosse introduzida por aquelle Go
verno nas vésperas de sua dissolução, bem se via que naõ podia 
ser senaõ ephemera. O decreto por que esta commissaõ se abo-
lio fica transcripto a p. 203 ; e por outro decreto de 21 de Feve
reiro se abolio também a Commissaõ de Administração de Fa
zenda na Cidade do Porto. 

Expediram-se ordens a todos os Tribnuaes, e pessoas, que 
administram rendas da Coroa, para informarem a Regência de 
todas as contribuiçoens, que existem, sejam de que gênero fo
rem, assim como dos vincules, capellas, &c. da Coroa. O mes
mo se fez a respeito dos bens confiscados pela Inconfidência, 
repartição das Minas e Metaes, &c. 

Expediram-se também avizos a todos os tribunaes, para que 
informassem a Regência de todos os empregados por cada tri
bunal, seus nomes, incumbências, ordenados, pensoeus, emo
lumentos ou gratificaçoens, e títulos para isso. 

Ordenou da mesma forma a Regência que se lhe remettessem 
informaçoens sobre o estado dos pinhaes, e da cordoaria, 

Todos os momentos se descobrem, com estas indagaçoens, def-
feitos consideráveis na antiga administração; deffeitos de tal 
natureza, que nem o melhor dos reys, nem o ministro mais há
bil poderiam remediar; porque provinham do systema ; e be es
te systema que se deseja remediar ; e sem este remédio ninguém 
pôde apparecer contente. 

Notaremos disto o exemplo, que se deduz do documento, co
piado a p. 204, pelo qual consta que " naõ havia no Thesouro 
inventario ou relação dos direitos ou rendimentos públicos ; 
contas correntes com os exactores, credores ou devedores do 
mesmo Thesouro." < Pode imaginar-se um systema mais de
pravado de administração publica ? Naõ he pois, no alcance da 
PWsibilidade humana, que um Governo conduzido com tal des-
•"azêllo pudesse subsistir por longo tempo. 

Vai. XXVI. N». 153. z z 
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Com as vistas de remediar estes males foi que a Regência ac
tual de Portugal expedio Avizos circulares a todas as repartiço-
çoens publicas, pedindo listas dos empregados, seus ordenados 
e emolumentos, títulos por que os cobravam, e utilidade de taes 
empregos; e com effeito sem saber isto, mal pôde nenhum Go
verno saber aonde pode applicar a econonomia, e as poupanças. 

Pelos procedimentos, da sessaõ 11.° (p. 257) se vê que um 
Manuel Máximo de Saldanha Guedes apresentou um requirimen
to ás Cortes, queixando-se que estava prezo ha muitos annos, e 
ultimamente há desenove mezes de segredo. Saõ isto horrores 
que nada justifica, e porque qualquer Governo se deve fazer 
detestável. Se os crimes daquelle individuo mereciam a pena ul
tima, que lha dessem ; um tormento de prizaõ assim continua
da he um acto de lyrania, por que seus authores deviam ser puni
dos, sejam elles quaes forem, com o ultimo o rigor das leys. 

As providencias que se deram agora sobre a introducçaõ dos 
estrangeiros, em ordem á segurança publica, constam de um 
avizo ao Intendente Geral da Policia, de 7 de Fevereiro, e ou
tros aos Generaes das piovincias, que mostram considerável te
mor a este respeito, posto que só mandem renovar providencias 
antigas as quaes com tudo saõ de datas, em que o Governo se 
tinha achado em circumstancias apertadas ; aperto que agora 
naõ he manifesto. 

A Commissaõ de Segurança Publica, com tudo, se deo agora 
a entender, que se occupará unicamente em arranjaros regula
mentos de Policia. 

A Regência, entre outras providencias de publica utilidade 
mandou apromptar o navio Tejo, para cruzar nas costas de Por
tugal. 

Partidos Políticos em Portugal. 
Pouca sagacidade seria necessária para prever, o que nos dis

semos ha alguns mezes, que depois do ajunctamento das Cortes 
se começariam a desenvolver os partido» políticos. Isto princi
pia a descubrir-se, mas a segurança individual ainda naõ está 
estabelecida de maneira, que cada um possa obrar affoito eáraia 
descuberta, apenas os homens se podem dar ;» conhecer, e l"'r 
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isso também a penasse podem traçar as linhas de divisão, que 
distinguem os partidos em suas opinioens. 

Naõ nos fazemos cargo dos alcuuhos, que se tem ja inventado 
para designar os partidos; saõ esses alcunhos vulgares, e mal 
adaptados; mas pelo que respeita ás opinioens, sem duvida se 
pôde achar, pela linguagem dos debates, e pelos votos nas ques
toens essenciaes, que afTectam a forma de Governo, quaes saõ as 
inclinaçoens dos diversos membros, e o numero relativo de cada 
partido. 

Nas discussoens das bazes da Constituição, se agitaram varias 
questoens, em que os partidos se começaram a declarar. Taes 
foram entre outras sobre a liberdade da imprensa, contra a qual 
votaram dous Lentes da Universidade, e Lentes das Sciencias 
exactas (Faria, e Thome Rodrigues Sobral.) 

Mas para que o Leitor conjecture os sentimentos dos differen
tes Deputados, damos aqui a lista de seus nomes, com os votos, 
que deram, nas três questoens 1.» Se El Rey teria um veto abso
luto nas leys: 2.» Se EI Rey teria um veto suspensivo : 3 . a Se 
haveria uma ou duas Câmaras no Corpo Legislativo. O Leitor 
olhando para o resumo dos debates, e comparando os votos nesta 
lista, poderá ajuizar do estado dos partidos nas Cortes, actual
mente. 

Para que se desse um veto absoluto a El Rey na factura das 
leys, votaram 7 Deputados; para que El Rey naõ tivesse um 
vero absoluto votaram 78 Deputados. Os 6, que vam notados 
com*, estavam ausentes. 

Para que El Rey tivesse um veto suspensivo, isto somente 
por certo tempo, e limitado a cettas circumstancias, votaram 81 
Deputudos, para que naõ tivesse El Rey nenhum veto votaram 4 
Deputados. 

Para que houvessem duas Câmaras votaram 26 Deputados, 
para que houvesse só uma votaram 58 Deputados. O Bispo de 
Beja deo um voto singular, e foi, que quando se contassem os 
TOtos, e se soubesse qual éra a maioridade, votava com ella. 

Sua Excellencia Reverendissima, se naõ he estúpido de 
pnmeira classe, he desejoso de andar pelo mais seguro; 
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as Cortes que consentiram tal voto, o Leitor, que as charac-
terize. 

Eis aqui a lista dos vogaes. 

1 Agostinho José Freire 
2 Agostinho Teixeira Pereira de Ma

galhaens . . 
3 Álvaro Xavier da Fonceca Couti-

nho Povoas 
4 Antonio Camello Fortes Pina 
5 Antonio José Ferrei ia de Sousa 
6 Antonio Lobo de Barbosa F. F. 

Giraõ 
7 Antonio Maria Osório Cabral 
8 Antonio de Moraes Pimentel 
9. Antonio Pereira 
10. Antonio Pereira Carneiro Cana-

varro 
11. Antonio Pinheiro d'Azevedo e 

Silva 
12. Antonio Ribeiro da Costa 
13. Arcebispo da Bahia 
14. Baraõ de Mollellos 
15. Bazilio Alberto de Sousa 
16. Bento Pereira do Carmo 
17 Bernardo Antonio de Figueiredo 
18. Bernardo Corrêa de Castro e Se-

pulveda 
19. Bispo de Beja (votou que segui

ria a maiordade) . , 
20. Bispo de Castello Branco 
21. Carlos Antonio de Gouvea Du

rão 
22. Feliz Avelar Brotero 

Uma ou 
duas Ca 
maras 

1 

1 

1 
2 
2 

1 
2 
1 
2 

1 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

2 

1 

» 

1 
* 

Veto 
•npeu-

s i i o . 

Susp. 

8 

S 

s 
8 

Nenh. 
s 
s 
8 

s 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

* 

8 
* 

Veto 
absoluto. 

Naõ 

N 

N 
N 

Sim 

N 
N 
N 

Sim 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 

N 
* 

N 
* 
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23. Francisco Antonio de Almeida 

Pessanha . • 
24. Francisco Antonio de Rezende 
25. Francisco Antonio dos Santos 
26. Francisco Barroso Pereira 
27. Francisco de Lemos Bitanconrt 
28. Francisco Magalhaens d'Aarujo 

Pimentel 
29. Francisco Manuel Trigoso d'Ara-

gaõ Morato . . 
30. Franciso de Mello Brainer 
31. Francisco de Paula Travassos 
32. Francisco Simoens Margiochi 
33. Francisco Soares Franco 
34. Francisco Vanzeller 
35. Francisco Xavier Calbeiros 
36. Francisco Xavier Monteiro 
37. Hennqne Xavier Baeta 
38. Herrnano José Braamcamp do 

Sobral 
39. Jeronimo José Carneiro 
40. Ignacio da Costa Brandão 
41. Joaõ Alexandrino de Sousa Quei-

roga 
42. Joaõ Baptista Felgueiras 
43. Joaõ de Figuereido 
44. Joaõ Maria Soares Castello 

Branco . . 
45. Joaõ Pereira da Silva 
46. Joaõ de Sousa Pinto de Ma

galhaens 
47. Joaõ Rodrignes de Brito 
48» Jeaõ Vicente Pimentel Maldo

nado 
49. Joaõ Vicente da Silva 

1 
1 
1 
1 
• 

1 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Nenh. 
1 

2 
1 
2 

1 
1 
2 

1 

2 

1 
1 

1 
1 

8 

S 
S 

8 

* 

8 

8 

8 

S 
8 

S 
8 

8 
S 

8 

S 

8 

S 

S 

s 
s 

s 
s 

s 
8 

s 
s 

N 
N 
N 

N 
• 

N 

Sim 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 

Sim 

N 
N 
N 

Sim 

N 
Sim 

N 
N 

N 

N 
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50. Joaquim Annes de Carvalho 
51. Joaquim José dos Santos Pi

nheiro 

52. Joaquim Navarro de Andrade 
53. José Antonio de Faria de Car

valho 
54. José Antonio Guerreiro 
56. José Antoniio da Rosa 
56. José Carlos Coelho Carneiro Pa

checo 
57. José Ferraõ de Mendonça e 

Sousa 
58. José Ferreira Borges 
59. José de Gouvea Osório 
60. José Homem Corrêa Telles 
61. José Joaquim de Faria 
62. José Joaquim Ferreira de Moura 
63. José Joaquim Rodrigues de 

Bastos 
64. José Mannel Affonso Freire 
65. José Maria de Sousa e Almeida 
66. Jozé Maria Xavier d* Araújo. 
67. José de Mello de Castro e Abreu 
68. José de Moura Couiinho 
69. José Pedro da Costa Ribeiro Tei 

xeira 
70. José Ribeiro Sarmento de Quei

roz 
71. José Ribeiro Saraiva 
72. José Vaz Corrêa de Seabra 
73. José Vaz Velho 
74. José Victorino Baretto Feio 
75. Izidoro José dos Santos 
76. Luiz Antônio Rebello da Silva 
77. Luiz Monteiro 
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78. Manuel Agostinho Madeira Tor

res 
79. Manuel Alves do Rio 
80. Manuel Antonio de Carvalho 
81. Manuel Borges Carneiro 
82. Manuel Fernandes Thomas 
83. Manuel Gonsalves de Miranda 
84. Manuel José Plácido da Silva 

Negraõ 
85. Manuel Martins do Couto 
86. Manuel Paes de Sande e Castro 
87. Manuel de Serpa Machado 
88. Pedro José Lopes de Almeida 
89. Rodrigo Ribeiro Telles da Silva 
90. Thoraé Rodriguez Sobral 
91. Vicente Antônio da Silva Corrêa 
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Resulta pois destes votos, que os do partido do maior ou ab
soluto poder d'El Rey, saõ 7, contra 78. Os do partido de que 
El Rey naõ tenha poder algum na formação das leys saõ 4 con
tra 81: os que desejam uma Câmara Aristocrática saõ 26 con
tra 58. 

O partido que votou pelas duas Câmaras, está para o que vo
tou só por uma, como 26 para 58, dentro das Cortes ; mas naõ 
he fácil decidir, se os partidos fora das Cortes estaõ nas mesmas 
proporçoens, 

Com tudo, como os 26 que votaram pelas duas Câmaras, mos
traram querer certa aristocracia; e entre esses 26 se acham dous 
qne serviram no Governo Provisório passado, razaõ ha para sup-
pôrmos, que este partido tem maior proporção fora das Cortes 
do qne dentro dellas ; principalmente quando consideramos, que 
««as dos membros da actual Regência saõ fidalgos, que he natu
ral »e inclinem sempre a tal ou qual distincçaõ aristocrática, o 
que favorece a opinião das duas Câmaras ; e que, esta mesma 
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Regência, por um Avizo de 3 de Fevereiro, restituio o Tenente 
General Francisco de Paula Leite ao Commando das armas da 
Estremadura e Corte ; e por outro Avizo de 5 de Fevereiro foi 
restabelecido o Brigadeiro Moziuho, ao lugar, que occupava com 
o Marechal Beresford, de Ajudante General do Exercito. 

Agora conviria dizer alguma cousa sobre as vistas destes par
tidos ; mas falta-nos ja o lugar, e por isso differimoa a matéria 
para outra occasiaõ. 

A M E R I C A H E S P A N H O L A . 

Os suecessos da America Hespanhola saõ, depois dos de Por
tugal, os que mais importam ao Brazil; e por isso teremos sem
pre cuidado em os mencionar. 

Depois do armistício em Columbia, que noticiamos no nosso 
N.° passado, se embarcaram para a Europa os Commissarios 
Columbianos, que vem tractar da paz com Hespanha ; e o mesmo 
fez o General Morillo, o o qual chegou a Londres, em seu cami
nho para Madrid, aos 12 de Março ; deixando as poucas forças 
IIespanholas, que commandava, limitadas ao estreito recinto de 
Caracas, e seus subúrbios. 

He agora publico, que o General Bolívar, quando convencio
nou o armistício, ignorava absolutamente as vantagens, que os 
seus tinham obtido em vários pontos, e a estreiteza a que os 
Hespanhoes se achavam reduzidos, do contrario naõ teria fiado 
de um armistício a evacuação total dos Hespanhoes, que a pre
cária situação de Morillo lhe dava direito a esperar. Morilho 
como hábil General, tirou partido desta circumstancia para ac-
celerar um armistício, que éra a única saida honrosa, que po
dia ter: Bolivar aceitou uma offerta, cujo preço naõ linha meios 
de avaliar. Resta ver, como OB Hespanhoes cumprem com o 
que se prometteo. 
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As noticias recebidas tanto por Buenos-Ayres, como por Pa
namá, mencionam a tomada de Callao, pelas forças Chilenas da 
expedição commandada por Lord Cochrane ; mas naõ se referem 
ainda as particularidades. 

As cartas de Buenos-Ayres, porém, dizem, que o General 
San Martin dera batalha, no 1.* de Novembro, ao Ceneral Serna, 
juncto a Lima, havendo induzido este general, com o seu exer
cito de 4.000 homens, a cair n'uma embuscada, aonde foi derro
tado, e que esta derrota decidirá a sorte de Lima. 

0 General San Martin estava em Guacho, no principio de 
Dezemhro, com 5.000 homens, e se lhe unia muita gente do paiz. 
A esquadra de Lord Cochrane tinha aprezados três navios de 
Cadiz, e a fragata Hespanhola Esmeralda, no porto de Callao, 
em uma acçaõ verdadeiramente brilhante, e que excede tudo 
quanto o mesmo Lord Cochrane tem até aqui feito de attrevido. 

0 regimento de Pardos, chamado de Numancia, que servia 
com o Vice-Rey do Peru, desertou todo para o exercito Chileno, 
levando amarrados alguns officiaes Europeos, que o Commandá-
vam. Este regimento éra de naturaes de Sancta Fé, e foi man
dado para o Peru pelo General Morillo, depois de haver tomado 
Carthagena. 

FRANÇA. 

0 General Donadieu apresentou ao Committé Secreto da Ca-
nara dos Deputados uma proposição, para que se fizesse uma 
humilde petição a El Rey, pedindo-lhe qne nomeasse outro Mi
nistério, por ser o presente incapaz e anti-Francez, tendo por 
«atas razoens dado sufficiente causa de receicos pela segurança 
da Monarchia e da França. 

O desgosto, que existe na França contra o Ministério, resulta 
V o i . XXVI. N«. 154. 3 A 



364 Miscellanea. 

principalmente da suspeita, que ha, de se favorecem os Alliados 
contra os Napolitanos ; asseverando-se até, que o Ministio Fran
cez em Vienna (Blacas) assignára um tractado secreto para este 
fim. 

A pezar do cuidado com que a censura da imprensa prohibe a 
publicação de novidades, estas correra; e se sabe que houvera 
um motim do povo em Grenoble, e outro em Lyons, ambos sup-
primidos pelas tropas; posto que naõ julgamos igualmente sup-
pressos os motivos, que os occasionáram. Se as cousasem Itá
lia forem desfavoráveis aos Alliados, a politica tanto interna co
mo externa da França deverá mudar ; ou chegará ali outra crise 
fatal. 

H E S P A N H A . 

As Cortes abriram as suas sessoeos. no 1.° de Março, com 
muita pompa, e por uma falia d'El Rey, o qual accrescentou a 
ella algumas cousas, que naõ tinham sido arranjadas pelos Mi
nistros, quando a falia se minutou no Gabinete. Em conseqüên
cia desta discordância, oa Ministros pediram a sua demissão, ou 
El Rey os despedio; o certo he que saíram todos do Ministério 
excepto o Ministro da Marinha. 

Na sessaõ de 4, Torreno propoz, que se obtivesse da Secre
taria do Ministério do Interior, a minuta da falia d'El Rey, como 
8e resolvera no Conselho de Ministros ; para El Rey afazer do 
Throno na abertura da sessaõ : ordeuou-se assim, e apparecêo a 
minuta da falia assignada por sette ministros; e concluía antes 
do paragrapho que começa " Até aqui tenho fallado, ícc." Re
solveo-se por tanto, que as Cortes na sua resposta a El R*7» »aô 
passassem alem daquellas palavras. 

El Rey conheceo daqui, a toimentaqueBe lhe armava; e para 
obstar a ella pedio o parecer das Cortes para nomear novo Minis
tério; enviando-lhe a seguinte mensagem — 
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" Desejandodar á Naçaõ uma prova irrefragavel da sinceridade 
e rectidaõ de minhas intençoens, e desejando que pessoas de ta
lento, experiência e probidade cooperem comigo em fazer obser
var a Constituição por toda a Monarchia, e que também possam 
destra e cuidosamente remover os obstáculos, que possam occur-
rer, e evitar todos os motivos de distúrbio e descontentamento 
tenho resolvido dirigir-me ás Cortes nesta occasiaõ, e aproveitar-
me de sua informação e zelo, em ordem á escolha dos novos Secre
tários de Estado. Sei que isto he prerogativa minha; mas tam
bém conheço, que naõ encontrará o seu exercicio, se as Cortes 
me apontarem, ou mesmo nomearem as pessoas mais beneméri
tas da confiança publica, e que, na sua opinião, saõ mais adap
tadas a occuparestes altos empregos, com utilidade e merecimen
to. Compostas de Representantes de todas as provincias, nin
guém me pôde, melhor do que ellas, guiar neste delicado nego
cio, nem com menos risco de que a escolha naõ seja agradável. 
Este conselho e informação que cada Deputado individualmente 
me naõ recusaria, se eu lho pedisse, me naõ negarão agora to
dos, quando junetos, e por tanto espero, que as Cortes preferi
rão os motivos do bem publico, a todas as consideraçoens de deli
cadeza, e etiqueta." 

Resposta das Cortes. 

" Nem os principios expressos na Constituição, nem outras 
consideraçoens inseparáveis do systema representativo, e da uti
lidade publica, permittem que as Cortes tomem a parte, que EI 
Rey deseja, na nomeação de novas pessoas para o Ministério. 
A única cousa, que as Cortes podem aconselhar, e exprimir a 
Sua Majestade em ordem a con responder dignamente á sua au
gusta confiança e ao desejo geral da Naçaõ, he que o bem desta, 
assim como o de Sua Majestade requerem efiicazmente, que as 
pessoas, que tem de occupar estas altas situaçoens, tenham 
dado positivas e eminentes provas de sua adhesaõ ao systema 
constitucional, e que sejam e tenham sempre sido favoráveis á 
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liberdade e independência da Naçaõ, e como se ordena a res
peito deofhcios menos importantes. Por ordem das Cortes, 
communicamos o mesmo, a fim de que vos o possais referir a Sua 
Majestade, e em resposta á communicaçaõ de hontem, trans-
mittida pelo vosso predeceasor, incluindo o Real decreto, <xc. 3 de 
Março de 1821. 

Francisco Fernandes Gaseo. Dep. Secret. 
Estanislao de Penafiel. Dep. e Secret. 

Ao Secretario da Marinha. 

El Rey, vendo a justa repugnância das Cortes em ingerir-se 
nos negócios do Executivo; passou a nomear os sens Ministros, e 
foram os seguintes :— 

Negócios Estrangeiros, M. Eusebio Bardaxi y Azaro; agora 
enviado em França. Fazenda, D. Antonio Barata, nm dos 
Commiasarios da Divida Publica. Graça e Justiça, D. Vicente 
Cano Manuel, membro do Supremo Tribunal de justiça. Inte
rior, M. Valdemoros, Conselheiro Honorário d'Estado. Mari
nha, M. Escudero, ex-secretario do Almirantado. Guerra, D. 
Thomaz Moreno Davix, Governador de Andaluzia. Colônias, 
M. Felin, Conselheiro no Tribunal Supremo. 

Os rumores de que certa intriga de Palácio intentava derribar 
o systema constitucional, e que alguns insultos, feitos a El Rey 
pela populaça, foram instigados pelos mesmos intrigantes, a 
fim de haver pretexto para os Alliados se queixarem da Consti
tuição Hespanhola, como fazem da de Napoies, muito deteriorou 
a boa fama d'El Rey para com o publico ; e a demissão dos Mi
nistros pareceo, neste sentido, ser um acto de arbitrariedade. 
Depois disto, as cousas continuam socegadas em Hespanha. 
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INGLATERRA. 

A resolução do Ministério, em manter a neutralidade deste 
Governo, a respeito dos negócios de Napoies, tem sido declara
da pelos Ministros, mui explicitamente, em suas explicaçoens 
ao Parlamento, e nos actos practicos, que lhe saõ conresponden-

tes. 
Por uma ordem do dia do Duque de York, Commandante em 

Chefe do Exercito, se prohibio aos officiaes Inglezes o servir a 
alguma das Potências que estaõ em guerra, sob pena de perdi-
mento dos postos, que tiverem no Exercito Inglez. 

O Ministro Inglez em Napoies, em resposta a uma pergunta 
daquelle Governo, sobre as intençoens do Governo Britannico, 
respondeo-lhe na seguinte Nota :— 

" 0 abaixo assignado tem a honra de reconhecer a Sua Excel
lencia o Duque de Gallo, Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
a recepção da Nota, que lhe foi dirigida por Sua Excellencia 
o Commendador Pignatelli, encarregado, ad ínterim, da pasta 
dos negócios estrangeiros, intimando a necessidade de ulterior 
explicação dos motivos, que induzem o Governo Britannico a 
conservar tam grande força naval na bahia de Napoies ; explica
ção esta que se fazia necessária, pelas communicaçoens feitas a 
S. R. o Principe Regente, pelos Ministros de Áustria Rússia e 
Prússia, em nome das Potências junctas em Laybach. O abaixo 
assignado reconhece a justiça desta applicaçaõ, que se lhe faz, e 
naõhesita, portanto, em dar uma franca declaração das intençoens 
de seu Governo. A esquadra Britannica, anchorada nesta bahia, 
he simplesmente uma esquadra de observação, e cuja presença 
he suficientemente explicada, pelas criticas circumstancias do 
paiz e pela necessidade de providenciar á segurança das pessoas 
e propriedades dos subditos Britannicos, em todos os ac casos 
possíveis. O Governo Britannico, fiel aos princípios, que 
tom sempre professado, esta determinado a manter estricta neu
tralidade, e a naõ tomar parte, directa ou indirectamente, na 
guerra, que ha demasiada razaõ para temer está ao ponto de 
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arrebentar. Naõ se ingerirá de modo algum nos negócios do 
paiz. amenos que tal ingerência se faça indispensável por algum 
insulto pessoal ou perigo a que esteja exposta a Familia Real. Naõ 
prevendo a possibilidade de tal caso, o abaixo assignado se lison-
gea, de que nada alterará a pacifica posição em que a Gram 
Bretanha esta collocada. O abaixo assignado aproveita esta 
occasiaõ de offerecer a Sua Excellencia as seguranças de sua 
alta consideração. Napoies 11 de Fevereiro de 1821. 

(Assignado) W. A CouRT. 
A. S. Ex.a o Duque de Gallo. 

NÁPOLES. 

O Principe Regente fechou a sessaõ extraordinária do Parla
mento, e abrio a sessaõ ordinária. Depois publicou o seu ma
nifesto, a respeito da guerra, que lhe faz a Áustria ; em que 
sustenta, com razoens terminantes, a justiça dos Napolitanos em 
sua defeza. 

Isto feito macharam as tropas para as fronteiras, e continua
ram a armar-se corpos de voluntários com tal presteza e enthu
siasmo, que bem mostram ser esta uma guerra verdadeiramente 
naci onal. 

Aos 7 de Março começaram as hostilidades, por uma escara
muça de postos avançados juncto a Rieti e Pie di Lugo, retiran
do-se as tropas Napolitanas para os desfiladeiros de Abruzzi; e 
como as noticias destes recontros as recebemos poi via doa Aus
tríacos, daremos a conta delles debaixo do artigo das Potências 
Aluadas. 

No entanto notaremos, que El Rey escreveo a carta, (copia
da a p. 209), que os Napolitanos olham como producçaõ forçada 
pelos Alliados, e para a qual El Rey naõ tinha vontade livre. 

Com effeito naõ he de presumir que El Rey de Nápoles se 
declarasse contra a Constituição Napolitana, por ser esta a 
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mesma da Hespanha, e estar aquelle Monarcha tam próximo na 
linha de succesaõ á Coroa Hespanhola: pois no caso de vir elle 
ou o Principe seu filho, a ser Rey da Hespauha por força ha de 
admittir aquella Constituição, e naõ pode chamar máo em Ná
poles, aquillo mesmo que tem deapprovar em Hespanha. Ha 
até quem assevere, que El Rey de Napoies jurara ja a Constitui
ção Hespanhola, para o fim de ser admittido e reconhecido na 
linha de successaõ. 

Como quer que seja, o Parlamento Napolitano, obrando segun
do estes principios, passou as enérgicas resoluçoens, que dei
xamos copiadas a p. 2 1 1 ; e que bem mostram, que os Napolita
nos estaõ determinados a naõ se darem por vencidos, meramen
te pelas ameaças dos Alliados. 

POTÊNCIAS ALUADAS. 

Finalizou o Congresso de Soberanos em Laybach, retirando-
se o Imperador de Rússia, a toda a pressa para seus Estados, 
por motivos que se dizem ser da maior importância ; e havendo-
se resolvido esmagar a revolução de Napoies a todo o custo. 

El Rey de Napoies saio de Laybach, sem assignar nenhuma 
das proclamaçoens contra a sua pátria, e contendando-se com 
escrever a seu filho, o Principe Regente, a carta, que deixa
mos copiada a p. 209. 

0 manifesto do Imperador de Áustria, he o que copiamos a p. 
214; e o Leitor julgará se ha 'nelle argumento algum, que jus
tifique a aggressaõ contra Nalpoles. Mas a chave deste proce
dimento se acha, na estipulaçaõ que o Imperador fez com o Rey 
de Napoies, obrigando este a governar seus estados, segundo 
a vontade Imperial; e o que consta do artigo secreto de um trac
tado, que se fez agora publico, e he lavrado nos seguintes ter
mos:— 

" A estipulaçaõ, em que Suas Majestades entram por este 
tractado, sendo destinada a segurar a paz interna da Itália ; e 
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sendo do seu dever preservar os seus Estados e respectivos sub
ditos de novas reacçoens, assim como do perigo de imprudentes 
innovaçoens, que possam produzir a sua volta, he concordado en
tre as altas partes contractantes, que Sua Majestade o Rey das 
Duas Sicilias, restabelecendo o Governo do sen Reyno, nunca 
admittirá mudança alguma, que se naõ possa conciliar ou com 
as antigas instituiçoens monarchicas, ou com os principios adop-
tados por Sua Majestade Imperial Real Apostólica; para o Go
verno interno das Provincias Italianas." 

Este tractado foi assignado, em 1815: e desenvolve clara
mente neste artigo, quaes saõ as vistas da Sancta Aliiança, so
bre os demais Governos da Europa.. 

Depois do comportamento do Imperador de Áustria, segue-
se o do Governo Pontifício, que bem se manifesta na proclama
çaõ do Cardeal Secretario de Estado, traduzida a p. 225. Por 
este documento se vê, que S. S. recebe como amigos os Austría
cos, porém manda tractar como inimigos os do outro partido, 
que apparecerem nos Estados do Papa ; e ainda assim, preten
de, que he neutral. 

Passemos, porém, ao mais essencial, que saõ as operaçoens 
das tropas. Os Austríacos, debaixo do commando do General 
Fnmunt, partindo do Pó, e costeando o Adriático, vieram en
contrar-se com as avançadas Napolitanas em Rieti; e ali houve 
a primeira escaramuça com as tropas Napolitanas, que os bule-
tnis, e narrativas dos amigos dos Alliados representam como 
importante victoria. 

Mas esta he a mais difficil entrada para o território Napoli
tanos ; porque passa pelos desfiladeiros de Abruzzi, aonde OB 
caminhos saõ taes, que naõ pode transportar-se artilheria,nem 
obiar a Cavallaria : assim he de presumir, que a retirada dos Na
politanos fosse unicamente um estratagema, para metter os Aus
tríacos em maiores difficuldades. 

Outra columna dos Austríacos, seguio a marcha, costeando as 
fronteiras dos Estados I'oi ti finos, para entrar o território Na
politano por Ttrracina, aonde saõ melhores as estradas, mas 



Miscellanea. J71 

estas ja aprecatadamente tinham sido cortadas e destruídas. O 
Quartel General dos Austríacos estava em Frescati. 

Com tudo parece do bulletim Austriaco, que as suas tropas, 
penetrando o Abruzzi, tinham tomado Aquila, que he a capital, 
evacuada pelos Napolitanos : mas aqui começam as difficulda
des, e aqui esperamos ver, como se faz esta querra nas monta
nhas dos Abruzzi. 

Depois disto se refere, que esta mesma columna Austríaca ga
nhara tal victoria, que lhe facilitou a entrada em Nápoles. 

A revolução, que vamos a mencionar, deve fazer grande al
teração nos planos de Áustria; porque, se os Piemontezes ob
rarem decidamente a favor de Napoies, teraõ os Austríacas uma 
força inimiga de flanco, que requer outro exercito Austriaco para 
guardar o seu Reyno Lombardo-Veneziano, e neste mesmo po
derão haver comoçoens internas, (para o que ha sobejo motivo), 
que dem asses emprego a numerosas forças do Imperador. 

SARDENHA. 

Revolução no Piemonte. 

As resoluçoens do Congresso de Laybach, contra Napoies, e 
em geral contra todos os Governos Constitucionaes, bem longe 
de intimidar a Itália, parece terem servido de estimulo, para 
renhida opposiçaõ. 

Turim, a Capital do Reyno de Sardenha, foi a primeira a se
guir o exemplo de Napoies, naõ obstante a proximidade das tro
pas Austríacas. Aos 10 de Março começaram os signaes de 
distúrbio na capital, e se soube que a guarniçaõ de Alexandria 
estava em revolta, e pedia, que se adoptasse a Constituição 
Hespanhola, 6 que os levassem a combater os inimigos de Ná
poles. 

EI Rey publicou uma proclamaçaõ, em que assegurava o seu 
povo dos sentimentos pacíficos de Áustria, e asseverava, que só 
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as mesmas commoçoens poderiam provocar hostilidades : offere-
eia mais pleno perdaõ aos revoltosos. Aos 11, chamou a Conse
lho de Estado; aonde foi resolvido, que se empregasse o Prin
cipe de Carignan, para com sua popularidade applacar o tumul
to ; porém ao mesmo tempo se procedéo i prizaõ de vários indi-
viduos, que se suppunham desaffectos ao Governo, e esta medi
da augmentou a irritação. 

No dia 12, El Rey ex pedio uma proclamaçaõ, em que recorria 
a ameaçar seus subditos com as Potências Aluadas, dizendo, 
entre outras cousas, " que por uma recente e unanime delibera
ção das Grandes Potências, se tinha resolvido, que, era nenhum 
caso, algum dos alliados approvaria acto algum, tendente a sub
verter a ordem politica e legitima, na Europa." 

Isto fez mais declarada a revolução ; e El Rey antes do que 
admittir a Constituição, que o povo desejava, quiz abdicar a co
roa, o que fez pelo seguinte:— 

Decreto. 

" Victor Emanuel, pela graça de Deus Rey de Sardenha, de 
Cypre, de Jerusalém, Duque de Sayboya Stc. No meio das 
vicissitudes, que tem agitado grande parta de nossa vida, e que 
tem insensivelmeute exausto nossas forçaa e nossa saúde, con
templamos muita» vezes a abdicação do throno. A esta idéa, 
que sempre entretivemos, se uniram consideraçoens, apresenta
das pelo constante augmento das difficuldades nos negócios pú
blicos, no tempo presente, tendo sempre sido nosso constante 
desejo fazer tudo quanto pudéssemos para contribuir á felicida
de de nosso amado povo. Tendo agora determinado executar 
este desígnio, resolvemos, depois de ter ouvido o Conselho de 
Estado, escolher e nomear, para Regente de nossos domínios, 
nosso amado Primo, o Principe Carlos Amadeo Alberto de Sa
bota, Principe de Carignano, consequentemente lhe conferimos 
toda a nossa authoridade; e por este acto de nossa Real e livre 

vontade, tendo ouvido o nosso Conselho declaramos 
" Que desde o presente dia 13 de Março, írrevogavelmente re-
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nunciamos a coroa, e da mesma sorte o exercício de nossos di
reitos de 8oberania, tanto sobre os territórios, que actualmente 
possuímos, como sobre aquelles, que, por tractados ou de ou
tra maneira nos possam pertencer, por direito de successaõ. En
tendendo, porém, que as seguintes reservas seraõ condiçoens 
essenciaes de nossa abdicação; a saber—-

" 1. Qne preservamos o titulo e dignidade de Rey, e as hon
ras de que temos até aqui gozado. 2. Que se nos pagará a 
quartéis adiantados uma pensaõ annual de 1:000.000 de livras 
Piemontezas, reservando para nos, alem disto, a propriedade e 
disposiçaõde nossa propriedade movei e immovel, allodial e pa
trimonial. 3. Que nos será livre, a nòs e á nossa familia, es
colher qualquer lugar, que quizermos, para nossa residência. 
E também as pessoas, com quem desejarmos viver, e que for 
do nosso prazer admitira nosso serviço, e ao da nossa fami
lia. 4 Que todos os actos passados a favor da Raynha Maria 
Thereza de Áustria, nossa amada consorte, e da Princeza 
Maria Thereza Ferdinauda Feliciti, Princeza de Luca; Maria 
Anna Ruicarda Carolioa, e Maria Christina, nossas amadas 
filhas, continuarão em plena força e vigor. 

" Dado em Turim, no nosso Palácio, aos 13 de Março de 
1121. 

(Assigado) VICTOR EMANUEL. 

CARLOS ALBERTO DE SABOIA. 

E quatorze outras assignaturas. 

Neste mesmo dia, o Principe Regente, chamando a Conselho a 
Municipalidade da cidade, os magistrados, e os principaes 
chefes militares, se lavrou a seguinte declaração :— 

"Nos os abaixo assignados em nossas situaçoens abaixo espe
cificadas, sendo chamados por S. A. R. o Principe Regente, de-
declaramos—Que as presentes circumstancias saõde natureza tam 
•iria, o perigo da guerra civil tam eminente, e a vontade do 
povo tam decidamente expressa, que somos de opinião, que, 
pwa a segurança publica, e pela necessidade do caso, he indis-
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pensavel promulgar a Constituição Hespanhola, com aquellas 
modificacoens, que Sua Majestade El Rey, e a representação na
cional concurrerem em julgar próprio.—Seguiam-se as assigna
turas." 

No dia seguinte (14) proclamada a Constituição Hespanhola, 
oiganizou o principe Regente uma Juncta de Governo Provisório, 
composta de 15 membros publicado-se para isso o decreto no 
dia 15. E expedio-se também uma proclamaçaõ, em que o 
Principe Regente annunciando estas mudanças, protestava a sua 
submissão ao Rey Carlos Felix ; o qual he irmaõ do Rey, que 
abdicou, e o immediato suocessor da Coroa, mas no qual naõ 
falia ei Rey, nem se quer o menciona em seu acto de abdica
ção. 

Aos 16 se publicou um acto de amnestia, para todos os cri
mes políticos ; e começaram os preparativos de guerra. 

SUÉCIA. 

A Dieta de Norwega tem por de mais be uma vez tenta
do limitar os privilégios da nobreza, e feito represeutaçoens so
bre esta matéria a El Rey, o qual, negando-se a isto, allega com 
a opinião das outras Potências. Com tudo El Rey propõem 
a abolição dos direitos faudaes, como contrários á Constituição, 
mas a conservação da Nobreza. 

O Ex-Rey de Suécia, Gustavo, fez uma petição á dieta, reque
rendo naturalizar-se na Norwega. 

CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor, sobre o conciliabulo dos Diplomata» 
em Paris. 

Londres 20 de Março 1821. 
Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 
Li no Campeão do mez passado um artigo Conciliabulo anti-

Portuguez »m Paris, e nelle, como extrahido da Gazela de M»-
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drid o Constitucional, uma denominada conrespondencia, em 
qne o soi dtsant Conrespondente me introduz como membro. 
Naô me contentando de me dirigir ao Redactor do Campeão, 
que de certo naô poderá deixar de se interessar a corrigir falsi
dades introduzidas no seu Jornal, me dirijo também a V mce. a 
fim de qne queira dar lugar uo seu Periódico ás seguintes obser
vaçoens. 

Que todos que tem estado em Paris devem conhecer o absurdo 
de taes assersoens a meu respeito, pois que, ainda que naõ co
nhecessem as rainhas opinioens ; porque as naõ pregava, sabiam 
e viam, que naô convivia nem mesmo fallava com os do concilia
bulo ; e todos cá por fora conhecem a diversidade de pensar e 
ideas, que tenho a respeito de tal roda; até he esta a razaõ pri
maria de me ver sem receber ha dous annos um real do que se 
me deve dos meus ordenados, e que Sua Majestade tem ordenado 
por varias vezes se me pague; mas debalde: isto porque ha 
muito, que a revolução* existia no Governo Portuguez, e que os 
delegados d'El Rey tinham os primeiros dado o signal á revolta; 
pois que, quando as ordens do Soberano se naõ executam em 
uma Monarchia, naõ sei que outro nome se lhe deva dar a tal. 
0 povo, a 24 de Agosto, e a 15 de Septembro, naõ fez mais 
que seguir o impulso e exemplo de alguns delegados-]- e ministros 
d'El Rey, No seu Jornal d e — j a disse, que o Encarregado de 
Negócios de Sua Majestade em Londres recusara remetter em-
btulhos e papeis, que eram regularmente remettidos ao mesmo 

* A revolução (diz Mr. de Pradt) que neste momento nos bate â vista, 
uai he que a manifestação daquella, que existia ja em Hespanha. As re
voluçoens de Palácio, como as tempestades, podem-se formar e desenvol
ver em um dia; a» daanaçoens tem precisão de antecedentes, he preciso 
quea mina se euchadeanticipaçaõ; mas quando ella he suficientemente 
carregada, cousa alguma pôde suster a explosão. (De Ia revol. actuel 
tfEspagne, <fec.) 

T »e o» insurgentes, quaesquer que sejam, se naõ podem escusar de cen
sura, com quanta mais razaõ a naõ merecem aquelles, que accumulando 
°* ln*l6• e faltas impéllem os homens a estas fataes resoluçoens. [Idem.] 
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Senhor, pela dieta Legaçaõ; por tanto ja se vê, torno a dizei, 
quem he que principiou a revolução*. 

O que me faz recorrer ao seu jornal, he porque ambiciono a 
boa opinião dos meus compatriotas ; e por me parecer assas duro, 
que tendo eu seguido uma vereda toda contraria a esta gente; c 
tendo até sido sacrificado, por isso que nunca quiz annuir a des
aforos e attentados, houvesse quem agora com a maior aleivosia 
se attrevesse a incluir-me em tal conciliabulo. 

Eu espero que Sua Majestade me haja de fazer a justiça de 
permittir-me publique, o que tenho dirigido ao mesmo Senhor, 
desde 1817, e o que lhe tenho humildemente ponderado a este 
respeito ; pois que entaõ a Naçaõ conhecerá quem eu sou, e que 
ja mais pertenci á classe dos seus perseguidores ; assim como 
conhecerá a disposição que o Soberano sempre teve, para o bem 
illimitado de seus vassallos ; tudo porém transtornado e sufloca-
do por um terceiro ! No entanto que o naõ faço, declaro solem-
nemente, aos meus compatriotas, por meio do seu Jornal, que 
naõ só em tempo algum concebi idêas de atraiçoar a minha Pá
tria, mas que, pelo contrario, as detestei e detesto, e como tal 
protestei sempre perante Sua Majestade de similhante proceder 
e usurpaçaõ, na firme persuasão, que he a Sua Majestade, e sô 
a elle, que compete authorizar ou naõ o que se passa nos seus 
domínios, c ja mais a subditos, que se deviam limitar a fazer a 
sua obrigação, e representar com mais dignidade o seu Soberano 
do que ate hoje tem feito. Quanto mais, que a quererem-»* 
constituir íiscaes e zeladores da Soberania, devia ser gente com 
outra moral e conducta. Sempre estive persuadido, e estou, que 
o maior atu-utado, que qualquer empregado publico podia ima
ginar t praclicar, éra o de se arvorar com poderes a seu capri
cho, para comprometter o Soberano, e allienállo do seu povo; 
por quanto, vendo a Naçaõ, que agentes do Soberano nas Cortes 
•-."•iraugi nas se punham a campo a declarar a guerra aos seus 

* A extremidade do mal chega ao scuzenith, quando aquelles, que com-

mandam tem perdido a ve rgonha ; porque he justamente o momento, no 

qual os que obedecem perdem o rewpiito, e h* neste momento, que se «fcr 

(Wlr lhargo; mau hto por meio de convulsocn». [Mem. Jo Ctrd. de Kclil 
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compatriotas, e a pedir e agenciar uma nova cruzada contra a 
Pátria, he natural supponham ser isto emanado do Soberano ; 
por tanto compromettendo-o e disfigurando-o d'ante maõ. 

Além disso, os plenos poderes, que os Ministros tem nas suas 
credenciaes, saõ todos limitados* ás funcçoens e agencias, de 
que o Soberano os encarrega, perante o Governo, aonde estaõ 
acereditados, isto he relativo ás relaçoens de commercio, ami
zade, e mesmo a opporem-se, a que esta ou aquella potência 
assista outra, contra a sua naçaõ; e nada mais. Para este 
mesmo caso he que se mandam embaixadores, com missoens 
extraordinárias; como foi no tempo do Senhor D. Joaõ IV, que 
se mandaram á França e á Inglaterra. Porém sobre as mudan
ças internas eda republica, isto pertence ao Soberano; ornais 
he uma redonda e monstruosa usurpaçaõ. Isto porém succede 
hoje; porque ja no nosso tempo suecedeo impunemente; isto 
he, ha seis annos, que um Diplomático, que (segundo a fraze do 
escriba, na conrespondencia ao Constitucional) tem muito en
tendimento, e conhecimentos naõ communs ; lhe veio á cabeça 
ir-se acereditar no Congresso de Paris, aonde o admittíram ; 
porque sabiam ta abrir preliminares para dar ás maõs lavadas 
Cayenna á França; como se dêo. E agora este conciliabulo 
anti-Portuguez, ou Hespanhol, tem em vista dar Portugal, que 
ha de ser o resultado de suas manobras. Creio bem que a usur
paçaõ de Portugal por Bonaparte devia valer bem e mais, a pena 
de protestar, do que das medidas, que a naçaõ foi obrigada a 
tomar, pela anarchia, a que os que hoje protestam a reduziram ; 
porque de certo El Rey perdia muito mais com ella : no entanto 
os qne hoje protestam, ou os cabeças, contra a nova ordem de 
cousas em Portugal, saõ os que naõ só naõ tiveram coragem de 
prostestar, antes assignâram o requirimento em que se pedia a 
Bonaparte um rey da sua augusta familia, e naõ se vio em Lon
dres, paiz aonde se podia estar sem susto, algum destes minis
tros e agentes, fazerem conciliabulos anti-Bonapartes. 

• Vattel, Droit de Gens, Liv. IV. C. VI. §. 76-77. 
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Ora, de tudo isto poderá colligir, como me naõ compete a 
honra de entrar em tal conciliabulo; e quando Sua Majestade 
houver por bem periuittir-me publique o que tenho dirigido ha 
4 annos suecessivos ao mesmo Senhor, á cerca de Portugal, a 
Naçaõ Portugueza conhecerá, se eu quiz sempre ou naõ salvar 
intacta a dignidade e decoro da Soberania, conciliando os inte
resses delia com os da Naçaõ. 

Sou, Senhor Redactor, seu muito attento, &c. 
(AssignadoJ HELIODORO JACINTO I>'ARAÚJO CARNEIRO. 

Post Scrtptum. 
Estando este N.° a sair da imprensa, recebemos noticias da 

ilha de S. Miguel, uma das mais consideráveis dos Açores, do 
que ja naõ temos tempo se naõ de dar o seguinte .— 

Extracto de uma carta de S. Miguel, datada de 10 de 

Março de 1821. 
As noticias da regeneração de Portugal haviam sido recebidas 

nesta Ilha, com o devido enthusiasmo ; entretanto, reconhecen-
do-se geralmente, que a sorte delia naõ devia ser outra que a de 
Portugal, esperançávam-se no novo General, que, vindo por 
aquelle Reyno, se dizia ter jurado a Constituição, que as Côrtea 
fizessem. Aconteceo estar, por causa do terrível inverno, cor
tada a nossa communicaçaõ com Angra, até que, no fim de qua
tro mezes, arrebentam ordens daquelle novo General, mandando 
cortar a communicaçaõ com Portugal, naõ cumprir ordens do 
Governo novo, prohibir papeis públicos, até gazetas lnglezas, 
e ultimamente instaurar um tribunal, que com razaõ se podia de
nominar Inquisição, 8cc. fcc. Resultou daqui desesperarem os 
Povos, e romperem tio primeiro do Corrente, depondoo Governo, 
subtrahindo-se a todas a's authoridades de Angra, naõ querendo 
ja mais ser sujeitas a ellas, jurando a Constituição, que as Cor
tes de Portugal fizerem, e iustallando um Governo de cinco Mem
bros nacionaes, com Secretario, sujeito este ao Governo, que as 
Cortes de Portugal fizerem. Tudo se fez na maior harmonia e 
paz, e os povos de toda a Ilha immediatamente annutram, e re
conheceram o Governo installado pela tropa, nobreza, clero e 
povo. 

Muito breve metendo enviar-lhe papeis, que mostram as tris-
tss circumstancias desta dssgraçada ilha, debaixo do antigo sys
tema. Os Estrangeiros, aqui, tem dado as mais decisivas pro
vas de prazer, pela nora forma do Governo. Tracta-ae imine-
diatamtntc da eleição dos Deputados, que devem Sr para as Cor
tes. 



CORREIO BRAZILIENSE 

D E A B R I L 1821. 

Na quarta parte nova os campos âra; 
E se mais mundo houvera lá chegara. 

CAMOENS, c . v n . e 14 

POLITICA o 

REYNO UNIDO DJS PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Decrefo, para a publicação das Bazes da Constituição. 

As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, antes de procederem a formar a sua 
Constituição politica, reconhecem e decretam como baze» 
delia os seguintes principios, por serem os mais adequa
dos para assegurar os direitos individuaes do cidadão, e 
estabelecer a organização e limites dos Poderes políticos 
do Estado, 

Secçaõ l.» Dos Direitos individuaes do Cidadão. 
!• A Constituição politica da Naçaõ Portugueza deve 

manter a liberdade, segurança e propriedade de todo o 
cidadão. 

VOL. XXVI. N° 155. 3 c 
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•2. A liberdade consiste na faculdade, que competi' 
a cada um, de fazer tudo o que a ley naõ prohibe. A 
conservação desta liberdade depende da exacta observân
cia das leys. 

3. A segurança pessoal consiste na protecçaõ que o 
Governo deve dar a todos, para todos poderem conser-
var os seus direitos pessoaes. 

4. Nenhum individuo deve ja mais ser prezo sem cul
pa formada. 

5. Exceptuam-se os casos determinados pela Constitui
ção; e ainda nestes o Juiz lhe dará em 24 horas, e por es
cripto a razaõ da prizaõ. 

9. A ley designará as penas com que devem ser casti
gados, naõ só o Juiz, que ordenar a prizaõ arbitraria, 
mas a pessoa que a requerer, e os officiaes, que a execu
tarem. 

7. A propriedade he um direito sagrado e inviolável, 
que tem todo o cidadão, de dispor â sua vontade de to
dos os seus bens, segundo a ley. Quando, por alguma 
circumstancia de necessidade publica e urgente, for pre
ciso que um cidadão seja privado deste direito, deve ser 
primeiro indemnizado, pela maneira, que as leys estabe
lecerem. 

8. A livre communicaçaõ dos pensamentos be um dos 
mais preciosos direitos do homem. Todo o cidadão pôde 
conseguintemente, sem dependência de censura previa, 
manifestar suas opinioens em qualquer matéria; com 
tanto que haja de responder pelo abuso desta liberdade, 
nos casos e na forma, que a ley determinar. 

9. As Cortes faraõ logo esta ley, e nomearão um tri
bunal especial, para proteger a liberdade da imprensa, 
e cohibir os delictos resultantes do seu abuso. 

10. Quanto porém aquelle abuso, que se pôde fazer 
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desta liberdade, em matérias religiosas, fica salva aos 
Bispos a censura dos escriptos publicados sobre dogma 
e moral, e o Governo auxiliará os mesmos Bispos para 
serem castigados os culpados. 

11. A leyhe igual para todos. Naõ se devem portan
to tolerar nem os privilégios do foro nas causas eiveis ou 
crimes, nem commissoens especiaes. Esta disposição 
naõ comprehende as causas, que pela sua natureza per
tencerem a juizos particulares, na conformidade das leys 
que marcarem essa natureza. 

12. Nenhuma ley, e muito menos a penal, serã estabe
lecida, sem absoluta necessidade. Toda a pena deve 
ser proporcional ao delicto, e nenhuma deve passar da 
pessoa do delinqüente. A confiscaçaõ de bens, a infâmia, 
os açuotes, o baraço e pregaõ, a marca de ferro quente, 
a tortura, e todas as mais penas cruéis e infamantes ficam 
em conseqüência abolidas. 

13. Todos os cidadãos podem ser admittidos aos car
gos públicos sem outra distineçaõ, que naõ seja a dos 
seus talentos e das suas virtudes. 

14. Todo o cidadão poderá apresentar por escripto ás 
Cortes, e ao Poder Executivo, reclamaçoens, queixas, 
ou petiçoens, que deverão ser examinadas. 

15. O segredo das cartas será inviolável. A adminis
tração do Correio ficará rigorosamente responsável por 
qualquer infracçaõ desta ley. 

Secçaõ II. Da Naçaõ Portugueza, sua Religião, Go
verno e Dynastia. 

10. A naçaõ Portugueza he a uniaõ de todos os Por
tuguezes de ambos os hemispherios. 

17. A sua Religião lie a Catholica Apostólica Roma
na. 

81. O seu Governo he a Monarchia Constitucional he-
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reditaria, com leys fundamentaes, que regulem o exer

cício dos três poderes. 
19. A sua dynastia reynante he a da Serenissima Casa 

de Bragança. O nosso Rey actual he o Senhor D. Joaõ 
VI., a quem succederaõ na coroa os seus legitimos des
cendentes, segundo a ordem regular da priniogenitura. 

20. A Soberania reside essencialmente em a Naçaõ. 
Esta be livre e independente, e naõ pôde ser patrimônio 
de ninguém. 

21. Somente á Naçaõ pertence fazer a sua Constitui
ção ou ley fundamental, por meio de seus representantes 
legitimamente eleitos. Esta ley fundamental obrigará 
por óra somente aos Portuguezes residentes nos reynos de 
Portugal e Algarves, que estaõ legalmente representados 
nas presentes Cortes. Quanto aos que residem nas outras 
três partes do mundo, ella se lhes tornará commum, logo 
que pelos seus legitimos representantes declarem ser esta 
a sua vontade, 

22. Esta constituição ou ley fundamental, uma vez 
feita pelas presentes Cortes Extraordinárias, somente po» 
dera ser reformada ou alterada em algum ou alguns de 
seus artigos; depois de haverem passados quatro annos, 
contados desde a sua publicação, devendo porém con
cordar dous terços dos deputados presentes, em a neces
sidade da pretendida alteração, a qual somente se pode
rá fazer na Legislatura, seguinte aos dictos quatro annos, 
trazendo os deputados poderes especiaes para isso mes
mo. 

23. Guardar-se-ha na Constituição uma bem determina
da divisão dos três poderes, legislativo, executivo, e judi
ciário. O legislativo reside nas Cortes, com a dependên
cia da sancçaõ do Rey, que nunca terá um reto absoluto 
mas suspensivo, pelo modo que determinar a Constitui-
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çaõ. Esta disposição porém naõ comprehende as leys 
feitas nas presentes Cortes, as quaes leys naõ fiicaraõ su
geitas a veto algum. 

O poder executivo está no Rey e seus ministros, que 
o exercem debaixo da authoridade do mesmo Rey. 

O poder judiciário esta nos juizes. Cada um destes 
poderes será respectivamente regulado de modo, que 
nenhum possa arrogar a si as attribuiçoens do outro. 

24. A ley he a vontade dos cidadãos, declarada pelos 
seus representantes, junetos em Cortes. Todos os cida
dãos devem concorrer para a formação da ley, elegendo 
estes representantes, pelo methodo, que a Constituição 
estabelecer. Nella se ha de também determinar, quaes 
devam ser excluídos destas eleiçoens. As leys se faraõ 
pela unanimidade ou pluralidade de votos, precedendo 
discussão publica. 

25. A iniciativa directa das leys somente compete aos 
representantes da naçaõ junetos em Cortes. 

20'. O Rey naõ poderá assistir ás deliberaçoens das 
Cortes, porém somente á sua abertura e conclusão. 

27. As Cortes se reunirão uma vez cada anno em a ca
pital do Reyno de Portugal, em determinado dia, que ha 
de ser prefixo na Constituição; e se conservarão reuni
das, pelo tempo de três mezes, o qual poderá prorogar-se 
por mais um mez, parecendo assim necessário aos dous 
terços dos deputados. O Rey naõ poderá prorogar nem 
dissolver as Cortes. 

28. Os Deputados das C01 tes saõ, como representantes 
da Naçaõ, invioláveis nas suas pessoas, e nunca respon
sáveis pelas suas opinioens. 

29. A's Cortes pertence nomear a Regência do Reyno, 
quando assim for preciso: prescrever o modo porque en
taõ se ha de exercitar a sancçaõ das leys; e declarar as 
attribuiçoens da mesma Regência. Somente ás Cortes 
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pertence também approvar os tractados de aliiança oílen-
sivae defensiva, de subsídios e de commercio; conceder 
ou negar a admissão de tropas estrangeiras dentro do 
reyno ; determinar o valor, pezo, ley e typo das moedas; 
e teraõ as de mais attribuiçoens, que a Constituição de
signar. 

30. Uma Juncta, composta de sette iudividuos, eleitos 
pelas Cortes d'entre os seus membros, permanecerá í.a 
Capital, aonde ellas se reunirem, para fazerem convocar 
Cortes extraordidarias, nos casos que seraõ expressos na 
Constituição, e cumprirem as outras attribuiçoens, que 
ella lhes assignalar. 

30. O Rey he inviolável na sua pessoa. Os seus minis
tros saõ responsáveis pela falta de observância das leys, 
especialmente pelo que obrarem contra a liberdade, se
gurança, e propriedade dos cidadãos; e por qualquer 
dissipaçaõ ou máo uso dos bens públicos. 

32. As Cortes assignaraõ ao Rey e á Familia Real, no 
principio de cada reynado, uma dotação conveniente, que 
será entregue em cada anno ao Administrador, que o mes
mo Rey tiver nomeado. 

33. Haverá um Conselho de Estado, composto de mem
bros propostos pelas Cortes, na forma que a Constituição 
determinar. 

35. A imposição de tributos e a forma da sua reparti
ção será determinada exclusivamente pelas Cortes. A 
repartição dos impostos directos será proporcionada às 
faculdades dos contribuintes, e delles naõ será izenta 
pessoa ou corporação alguma. 

35. A Constituição reconhecerá a divida publica; eas 
Cortes estabelecerão todos os meios adequados para o seu 
pagamento, ao passo que ella se for liquidando. 

36. Haverá uma força militar permanente de terra c 
mar, determinada pelas Cortes. O seu destino he manter 
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a segurança interna e externa do Reyno, com sugeiçaõ ao 
Governo, ao qual somente compete empregalla, pelo modo 
que lhe parecer conveniente. 

37. As Cortes faraõ e dotarão estabelicimentos de ca
ridade e instrucçaõ publica. 

(Seguiam-se as assignaturas de todos os Deputados pre
sentes.) 

O presente decreto se publique, registe, guarde no ar
chivo nacional da Torre do Tombo, e por duplicado no 
das Cortes, ese remetta por exemplares impressos a to
das as estaçoens a quem competir, para ter desde logo 
prompto cumprimento, ficando as bazes, que nelle se 
contém, servindo provisoriamente de constituição; com 
declaração, porém, que os casos exceptuados de que 
tracta o artigo 5, seraõ interinamente os mesmos da le
gislação actual, e que a execução dos artigos 8,9,10 e 11, 
ficará suspensa, por depender de novas leys, que seraõ 
feitas immediatamente. A Regência do Reyno jure as 
referidas bazes, e faça expedir as ordens necessárias, 
pára que em determinado dia sejam também juradas por 
todas as authoridades ecclesiasticas, civis e militares. 

A mesma Regência o tenha assim entendido e faça 
promptamente executar. Paço das Cortes, em 9 de Mar
ço de 1821. 

MANUEL FERNANDES THOMAS. Presidente. 
José Ferreira Borges 
Joaõ Baptista Felgueiras f D e ^ 
Agostinho José Freire 
Francisco Barroso Pereiia 
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Officio do Capitão General das Ilhas dos Açores ao Cor
regedor de Ponta Delgada na Ilha de S. Miguel. 

Como, na presença da crise actual do Reyno de Portu
gal, naõ me he possivel considerar como authoridades le
gitimas nem os tribunaes ali existentes, nem gênero al
gum de Magistrados ou Chefes de repartiçoens, quer 
sejam civis, quer sejam militares, tenho determinado, 
que entre as nove ilhas, que compõem esta Capitania Ge
ral dos Açores e o sobredicto Reyno, cesse por ora toda 
a communicaçaõ politica ou civil, cujos actos envolveri
am o tácito reconhecimento da legitimidade das authori
dades publicas ali actualmente constituídas: o que a V. 
m.ce participo para sua intelligencia, e para que nesta 
conformidade mande em toda a extençaõ da sua Comar
ca suspender até nova ordem a remessa de quaesquer 
causas appelladas ou aggravadas, para a Casa da Suppli
caçaõ de Lisboa, bein como outro qualquer recurso, que 
na forma das leys e ordens antecedentemente existentes 
deveriam ser dirigidas a algum dos tribunaes existentes. 
Da mesma maneira deverá V. m.ce considerar por entre
tanto como nullas e sem vigor algum, quaesquer proviso-
ens ou ordens, que pelos mesmos tribunaes sejam expe
didas directamente a V. m.ce ou aos magistrados de infe
rior graduação â de V. m.«e, cuja jurisdicçaõ he compre-
hendida nos limites dessa comarca, determinando ex
pressamente a todos e cada um delles, que até nova ordem 
lhes naõ dem Cumprimento. A S. M. tenho feito presen
tes todas estas providencias interinas, que tenho adopta
do para manter a ordem, e o socego publico neste Gover
no, que de mim se dignou confiar, e logo que a este res
peito eu receba as suas Regias determinaçoens as farei 
presentes a V. m.ce para que hajam de ser devida e punc-
tualmente executadas. 
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Deus guarde a V. m.ce. Angra 7 de Novembro de 
1820. 

FRANCISCO DE BORJA GARÇAÕ STOCKLER. 

Senhor Dr. Corregedor da Comarca de Ponta Delgada. 

cio do Capitão General dos Açores ao Corregedor de 
S. Miguel para a vigilância da Policia. 

Sendo do meu dever procurar, em todas as circumstan
cias, os meios mais apropriados, para formar justo con
ceito da opinião publica, dentro dos limites do Governo, 
que S. M. se dignou confiar de mim, e naõ menos os de 
alcançar conhecimento da maneira de pensar e opinioens 
políticas de todos os indivíduos, que por sua representa
ção, riqueza e reputação, e até mesmo pela nimia viveza 
e inquietação de seu espirito podem ter influencia sobre 
o animo dos povos, a fim de evitar que taes pessoas, ser-
vindo-se dos meios, quo as suas circumstancias lhes facili
tam, hajam de abuzar delles, hallucinando os espíritos da 
multidão, e precipitando-a em desatinos oppostos à boa 
ordem e ao socego publico; e sendo as indagaçoens se
cretas da Policia a este respeito o caminho mais seguro 
e breve de alcançar as precisas noçoens relativas a tam 
importante objecto, devo esperar do zelo, actividade e 
honra, com queV. m.ce se emprega no.Real serviço, que 
na qualidade de Intendente Geral da Policia, na sua Co
marca, tenha na presença da crise actual, em que se acha 
uma parte dos Estados de S. M. reforçado as suas inda
gaçoens, e tomado as mais prudentes medidas, para 
coadjuvar este Governo, facilitando-lhe os conheci
mentos de que necessita, para poder providenciar com 
acerto as medidas e cautellas próprias, para em taes 
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circumstancias conservar estas Ilhas illezas do contagio, 
e funestissimos effeitos das opinioens, que actualmente 
agitam e dillacéram uma parte considerável da Monar
chia. Firme nestes principios, e confiado, .como devo, 
na intelligencia e probidade de V. m.ce espero que, sem 
perda de tempo, me communique todas as noçoens, que 
tiver adquirido, em conseqüência das suas prudentes e 
cautelosas investigaçoens. E, no caso naõ esperado de 
que uma boa fé ou confiança illimitada, na índole e mor-
ralidade dos habitantes destas Ilhas, tenham influído na 
sua conducta fazendo-se menos vigilante do que as pre
sentes circumstancias exigem ; usando da authoridade, 
que me compete como Governador e Capitão General, or
deno a V. m.ce, que para logo passe a fazer as mais ex-
nctas diligências, para conhecer e me informar, naõ só do 
estado actual do espirito publico, mas da maneira de pen
sar de todas as pessoas, que V. m.ce considera no caso de 
poderem influir notavelmente sobre a opinião e animo 
dos povos. Assim mesmo deverá V. in.ce pôr em prac
tica todos os meios, que estaõ ao seu alcance, para vir no 
conhecimento, se nessa Ilha e na de Santa Maria, que 
constitue parte da sua comarca, existem algumas socie
dades secretas, quantas, em que lugares estabelecidas, 
qual he o objecto, qual a freqüência das suas sessoens, 
quem as pessoas que as compõem, e principalmente quaes 
os que as dirigem e animam. Naõ exijo, que desde logo 
V. m.ce comece por executar rigorosamente o que a ley 
novíssima de 30 de. Março de 1818 lhe prescreve a este 
respeito; antes, considerando o melindre das actuaes 
circumstancias, desejaria que V. m.ce começasse por 
meios de brandura e suavidade, a procurar dissipar si
milhantes ajunctament08, e que só depois de exhaustos 
estes meios, ou paiecendo-lhe arriscada toda a demora, 
em atalhar o progresso das operaçoens de similhantes as-
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sociaçoens; passasse a pôr em practica o que a ley deter
mina. Mas como as investigaçoens da Policia naõ podem 
ter a energia e eíficacia, que as circumstancias actuaes 
exigem, sem alguma despeza attendivel, a qual naõ he 
justo que recaia sobre V. rn.ce, queira V. mc» ou dar-me 
conta de todas as despezas, que a este respeito fizer, para 
que eu o faça embolçar dellas, ou indicar-me uma somma, 
que lhe pareça bastante, para este effeito, a fim de que 
eu dè as providencias necessárias, para que a Juncta da 
Real Fazenda a mande pôr á sua disposição. Sobre to
dos estes objectos preciso que V. m.ce me responda com 3 
maior brevidade, assim para que eu possa orientar-me nas 
medidas, que me cumpre tomar, para firmar a segurança 
publica, como para dar promptamente conta a S. M. do 
que tenho practicado a este respeito, e do que tem feito 
ja, seja d'acordo comigo, ou jade seu motu próprio, os 
dignos Magistrados, a quem se dignou confiar a Inten
dencia da Policia destas Ilhas. Deus guarde a V. m.ce 

Angra, 13 de Novembro de 1820. 
FRANCISCO DE BORJA GARÇAÕ STOCKLER. 

Senhor Corregedor da Cominarca de S. Miguel. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brazil. 

L O N D R E S , 17 de Abril, de 1821 

Centros. Qualidade. Preços. Direitos. 

-Bahia por l b . 
í Capita.tia. . . 
1 Ceara 

Algodam . . J Marenham .. . 
1 Minai noras 
f Para 
^-Pernambuco • 

Anil Rio 
. Redondo . . . 

Assucar . . . < Batido 
Mascavado . . 

Arroz Brazil 
Cacfto Pará 
Caffe Rio 
Cebo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 1'23 

< A 

Rio da Prata, pilha \ B 
' C 
lA 

i Rio Grande i B 
« C 

Pernambneo, salgados 
Rio Grande de cavallo 

ipecacuaoho Brazil por lb. 
Óleo de cupaiba 
Oruco 
Pao Amarelo. Brazil 
Pao Brazil . . . . Pernambneo 
Salta Parrilha. Parfc 
Tabaco \ e m r°!? 
tm l em folha 
Tapioca Brazil 

Os l l p . a l s . Op. 

Os 
Oa 
Os. 
Oa. 
l i . 

1 lftp. a l s . 
l l p . • Ia. 
10p. a 0». 
lOp. a Oa. 
Op. a Ia. 

iv-
Op. 

10JP 
101 p 

1 ÍP . 

35s. a 46s. 
29s. a 33s. 
24s. a 28a. 

50 s. 
l l t iv 

52s 
121s. 

46 
SJp. 
7p. 
6p 
8èP. 
7p. 
6p. 

7t . 
3 i . 
l s . 

6p. 
3p. 
8 P . 

50 
9ip. 
8p 

6 | P 
9p. 
8p. 

6Jp. 

12o. 
4 i . 
3s. 

Op 
fip 
6P 

• 6 por canto ad va
lorem, 

4{ por lb. 

Livre de direitos por 
exportação. 

3s .2p.porl .S lb . 
6s. por 1121b, 

10 p. por couro 

4a 
2 . > por lb. 

200Í. por «on . . . . 
l i . 9p, a 2 „ 4p. 

1 direitos pagos pelo 
comprador. 

direitos papos pelo 
comprador, 

etporlb. 
s 

Rio da Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Amsterdam 

Câmbios com as seguintes praças. 
49 
49 
49 
26 
12 

1 

Espécie 
Onro rm barra £3 17 10) 
Peçns de 6400 reia 3 17 6 
Dníirnent Hespa

nhoes • 3 14 6 
Pezos. . . .dictos 4 ]0 
Prata em barra 4 11 

15 
14 

por 
. onça 

Hambingo 
Cadiz 
Gibrallar 
Genora 
Malta 

Seguros. 
Brazil. Hida 25» 
Lisboa 20o 
Porto 25S 

Madeira 25a 
Açores J5S 

Rio da Prata 36s 
Bengala e s , 

38 7 
15} 
30 j 
43Í 
45 

Volta !S< 
J0> 
26* 
25* 
26» 
J6» 
63* 

http://3s.2p.porl.Slb
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Brief remarks on English manncrs Preço 3*. 6d. 
Breves notas sobre os custumes Inglezes, e uma tentativa 
para explicar algumas de suas mais notáveis peculiari
dades. Por um Inglez. 

Ensor's Radical Reform. 8vo. preço 7s. Reforma Radi
cal, restauração de direitos usurpados. Por George 
Ensor. 

Blaine's Canine Pathology: preço 7s. 6d. Patholgia 
Canina; ou plena descripçaõ das moléstias dos caens; 
com suas causas, symptomas, e methodo curativo; con
tendo toda a practica curativa do Author, durante 20 
annos de extensa experiência; com muitas notas sobre o 
tractamento geral destes animaes; e um capitulo intro-
ductorio, sobre as qualidades moraes do caõ. Por Dela-
bere Blaine, Cirurgião Veterinário. 

WatCs Bibliotheca Britannica. preço 1/. ls. A parte 
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V. da Bibliotheca Britannica ; ou Index geral da Litera
tura da Gram Bretanha e Irlanda antiga e moderna, com 
as obras estrangeiras, que se tem traduzido para o Inglez, 
ou impresso nos dominios Britannicos; incluindo tam
bém uma copiosa selecçaõ dos escriptos dos mais cele
bres authores de todas as idades e naçoens. Author 
Roberto Watt. M. D. 

Parkinson's Organic Remains, 3 vols 4.<° preço 10/ 
10*. Restos orgânicos do antigo mundo, ou exame dos 
restos mineralizados dos animaes e vegetaes do mundo 
antediluviano, geralmente chamados Foseis Extraneos. 
Por James Parkinson, Membro do Real Collogio de Ci
rurgioens. 

Williams's Dry Rot. Preço 1/. 11*. 6d. Ensaio sobre 
a podridão da Madeira, chamada em Inglez dry-rot, que 
ataca e destroe os navios. Por R. M'Williaro, Archi-
tecto. 

HallmandeVs Manual of Lithography. 8yo. preço 67. 
Manual de Lithographia, ou memória sobre as Experiên
cias lithographicas feitas em Paris, na Real Eacolla das 
estradas e pontes ; explicando claramente toda a arte, as
sim como os accidentes, que podem acontecer na im
pressão, e differentes modos de os evitar. Por C. Hall-
mandel. 

WhevcelVs on Mechanics, 8vo. preço 15*. T ractado ele 



Literatura e Sciencias. 393 

mentar de Mechanica. Por W. Whewell, Collegial no 
Collegio da Trindade, em Cambridge. 

PORTUGAL. 

Saio à luz ; a Seçaõ III. e ultima do Juizo Critico so
bre a legislação de Portugal; ou parábola VII. accrescen-
tada ao Portugal Regenerado, contendo a parte criminal: 
preço 300 reis. 

O Barbeiro da Aldea: carta correccional dirigida ao 
author das Memórias às Cortes Luzitanas. Preço 100 
reis. 

Cartas economico-politicas sobre a agricultura e com
mercio da Bahia, pelo desembargador Joaõ Rodriguez de 
Brito, Deputado das Cortes, e outros. 

Manifessto aos pays, sobre a futil instrucçaõ dos col-
legios. Preço 160 reis 

Practica dos inventários dos tombos, com o plano da 
divisão civil das comarcas do Reyno, e a classiíicaõ dos 
bens nacionaes, e systema de sua arrecadação. 
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B R E V Í S S I M A A N A L V S E DAS G E O R G I C A S PORTULÍUEZAS 

(Continuada de p. 43.) 

Dissemos a cima, que em Poesia Didactica, a concisão 
d'estilo* he essencialissima. Confirmam esta verdadef 
quasi todos os escriptores modernos, que primaram em 
tal gênero, mormente Castel na seguinte Invocação de 
seu Poema às Plantas : 

Campestres Divindades, Pan, Sylvanos, 
Naiades, Faunos, Dryades, Favonios, 
On habiteis as rústicas Florestas, 
Ou de nossos Jardins guardeis os bosques. 
Seguir-vos quero : tutelares Numes 
Iniciai-me nos mysterios vossos. J 

Necessário heque os preceitos do Poema Didascalico 
sejam realçados com allusoens. já históricas, j.'i roytholo-
gicas, e com pinturas de brilhante colorido ; alfim, com 
tudo quanto possa fornecer-lhe uma Poesia rica e elegan
te. Poucos lugares colligidos em Castel, e Delille exem
plificarão o que avançámos : eis os primeiros: 

* O Senhor Mozinho, antes cTeutrar em matéria, emprega 104 
versos ; quando Virgílio só usa 42. O primeiro Canto das 
Georgicas tem 832 versos ; e o do Poema Romano, a penas 514 
Esta notável desproporção nos trás á memória o que diz Boileau 
na sua Arte Poética : 

Un Aoteur quelqnefois troppleinde son objet 

Jamais sana 1'epuiser n'abandonne un anjet. 

f Dans les Poémes qui conticnnent de» préceptes, c'est labrié-
vete sur teut qui plait. 

Batteux. 

% Traducçaõ de Bocage. 
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A raiz de açucena extingue o fogo 
De aceza chaga. Machaon em Frygia 
Nos feridos Heróes dictamo espreme: 
Já pára o sangue, e obediente aos dados, 
O ferro larga a preza, e cahe do golpe. 

Onde Athenas luzio, e onde era Esparta, 
Nos terrenos Febèos, Argos, Mycenas, 
Rosa fragrante a candidez ostenta, 
E entre as grandes ruinas lá se eleva. 
Seu óleo, que as Raynhas prezam tanto, 
Seu óleo, resguardado em frascos de oiro, 
Vence o nectar, que outr' hora aquelles campos 
Dos Numes aos festins subministráram.f 

A seguinte passagem he copiada do Canto II. dos Jar
dins: 

Por novos hymenéos fecunda os Campos, 
Das seibas virgens exprimenta o mixto, 
De seus dons mútuos favorece a troca. 
Quantas arvores, fructos, plantas, flores 
Tem mudado o perfume, a côr, e o gesto, 
Tudo por arte ! O Pecegueiro a estas 
Metamorfoses sua gloria deve. 
Assim com triple crôa a rosa brilha, 
De seu penacho assim blasona o cravo. 
Ousa, Deos fez o Mundo, o Homem o adorna. 
Se a tam bellas conquistas naõ te afoitas, 
Cobertas d'outro Ceo tens mil riquezas: 
Usurpa esses thesouros. Tal mais brando 
Vencedor, e mais justo nos seus roubos, 

t Castel, Plautas. 
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O Romano Soberbo d Ausenia trouxe 
Syrias ameixas, o damasco Armênio, 
Da Gallia a pera, e fructos mil diversos : 
Assim devera subjugar-se o Mundo. 
Lá quando d'Ásia triunfou Lucullo 
O bronze, o oiro, o mármore assombravam 
De Roma os olhos, e entretanto o Sábio 
Prezou ver-lhe nas maõs a cereijeira 
Conduzida em triunfo ao Capitólio.* 

O Autor das Georgicas, ajudando-se pouco destes flo
reios poéticos, quasi sempre nos exponde seus preceitos 
como se meramente os escrevesse em prosa. Leiam-se 
estes versos: 

Se em terreno fecundo, fofo e levef 
Pertendes semear branda batata, 
Em varias partes a raiz divide, 
Cada uma das quaes contenha ura germe, 
E ao longo dos regos da charrua 
A iguaes espaços cuidadoso a lança, 
Distribuindo em torno um próprio adubo. 

A cereijeira ama o calcário assento^ 
Assim como agingeira, e pelo enxerto 
Mais que pela semente prompta cresce. 
A aveleira em terreno fresco e solto 
Das sementes nascida dará fructos, 
E ás melhores ameixas, aos abrunhos 
Daremos no vergel lugar distincto. 

* Traducçaõ de Bocage. 
t Cauto I. pag. 20. 
X Canlo II. pag. 75. 
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Vamos agora trasladar alguns pedaços de vários Poemas 
Didacticos, análogos a outros, que se encontram na Obra 
do Senhor Moziuho, para de algum modo podermos esta-
balecer uma espécie de simile entre ella, e os taes Poe
mas; deixando com tudo ao juizo de pessoas intelligentes 
na matéria, a decisaõ de seu merecimento e primazia. 
Começaremos por aquelle lugar doCanto 1 das Georgicas 
onde o Autor falia de Homero, e de Virgílio: 

Musa, que outr'ora nas Latinas selvas, 
Do vate Mantuano pelos Sábios, 
Ruraes preceitos em sublimes versos 
Ao lavrador Itálico ensinaste, 
Hoje em meu canto um fogo igual derrama. 
Que outrem pulsando a majestosa lyra 
Do Meonio cantor, de. Smyrna os votos, 
0 incenso appeteça e seus altares ; 
Rasgando com um vôo impetuoso 
A barreira dos séculos, os nomes 
Dos heroes, que celebra, pronuncie 
As derradeiras geraçoens remotas ; 
Ferindo as cordas da sublime lyra, 
Troe nos ares qual de Jove a dextra, 
Trace horrorosos bellicos estragos; 
E entre minas e montoens de mortos 
Alce trofeos de sangue salpicados; 
Que, ao som accorde da campestre ave na, 
Eu canto a vida, a singeleza canto 
Gratas aos coraçoens, e aos Deoses gratas. 

Eis como a Abbade Delille tractou o mesmo assumpto 
no Canto IV. dos Jardins: 

Dos campos o espectaculo naõ posso, 
Naõ posso abandonar ; e quem se affoita 
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A ter em pouco o objecto de meus cantos ? 
Elle inspirava de Virgilio a Musa, 
Seduzia a de Homero. Homero, aquelle 
Que de Achiles cantou a horrível sanha ; 
Que nos pinta o Terrorjungindo os Brutos, 
No dardo voador silvando a Morte, 
O embate dos escudos, o tridente 
Do equóreo Numen abalando as torres ; 
Esse Vate immortal, de Earoyrna o Cysne 
Se apraz de matizar o horror da Guerra 
Com bosques, prados, montes : na frescura, 
No riso destes quadros tam suaves 
Desafoga os pincéis; e quando a presta 
DeThetis para o Filho arnez terrível, 
Se os combates, eos si tios nelle grava, 
Se mostra o Vencedor de pó coberto, 
Se apresenta o Vencido envolto em sangue, 
Buril afagador depois movendo, 
Traça a vinha, os rebanhos, selvas, pastos. 
Vestido o Heroe destas imagens doces, 
Parte, e leva por entre horrendas Turmas 
A innocente vindiraa, e ricas roesses. 

Agora passamos a transcrever a descripçaõ, que o Se
nhor Mozinho faz do zambujeiro: 

Lá nos incultos solitários campos, 
Onde naõ entra da charrua o ferro, 
Filho da natureza e delia alumno 
Se reproduz o forte zambujeiro ; 
Nascido da semente derramada 
Em um terreno próprio, té as bordas 
Do negro abysmoalonga raiz lança 
Verticale robusta; d'esta sahem 
Forçosos ramos, que o terreno ao longe 
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Rompendo abraçam, adornados sempre 
De nutrientes capillares tênues : 
Tardo em crescer, na duração parece 
Rival da eternidade; alçando a fronte, 
Zomba do vento, ri das tempestades, 
E de folhas se cobre verdejantes.* 

A' descripçaõ citada equipáramos as seguintes: 

Que alturas por ventura as terras tenhamf 
Perguntatás? Eu certo me atievera 
Mandar a vide á cova naõ mui funda; 
Mas na terra se mette totalmente 
Mais alto a planta, que ha de sustentalla, 

Principalmente a rígida azinheira, 
Que quanto com a ponta os ares sobe, 
Tanto com a raiz desce aos infernos: 
Por isso nem os tempos invernosos, 
Nem ventos bravos, nem aslempestades 
A arrancam ; fica immota, e por mui largos 
Annos durando, dos varoens volvendo 
Muitas idades vence ; logo os fortes 
Ramos, e braços estendendo ao largo 
Para uma, e outra parte estando em meo, 
Faz, e sustenta grande, e larga sombra.} 

Canto III. p , 86. 

fVirgilio, Georgicas, l iv.II. 
í Citamos a vereaõ de Leonel da Costa, porque; sobre ser 

clássica, hea mais genuina, que possuímos. Embora diga o 
Senhor C. X. no tom. IX. pag. 18 dos Annaes das Sciencias, 
das Artes e das Letras ; Que Pina Leitaõ entendeo melhor os 
deveres de Traduetor de um Poeta, soltando-se judiciosamente 
daspezadas cadeias, com que Leonel da Costa se tinha sponta-
neamente ligado. 
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Qual robusto Carvalho, que no excelso 
Dos limítrofes Alpes, onde a neve 
Em vellos chove, vitrifica em rochas, 
Só elle um bosque, venerando attêa, 
Co' a raiz toca o Orço, os Ceos co* tope, 
Vio proezas de TelI, zombou dos Evos : 
De violento encontraõ, de horrendo embate 
Tenta arranca-lo, sibilandoBóreas, 
Co* a cohorte atrocíssima dos Ventos, 
Qu' escaparam d'Folia as negras furnas : 
Avante, após, ao alto, urrando investem ; 
Forças empenham, que aluíram Torres ; 
Elle inclina-se sim, porém naõ cede : 
Eo, que em susto o contempla, hirsuto Helvécio, 
Crê que as forças lhe dobra a imiga força. 

Ja escrevemos, que na Composição Didactica, releva 

ao Poeta usar d'Episódios derivados do sujeito: agora 

accrescentamos, deve outro sim vesti-los de objectos riso-

nhos e agradáveis, e de alguns suecessos maviososf, a fim 

de abalar e com mover o animo dos Leitores: taes saõ o 

bellismo Episódio de Aristeo, em Virgílio, eosdousque 

abaixo expomos. 

* Silva, Passeio, Canto II. pag. 157. 
•f- Virgile met dans le4e. livre Ia fable miraculeuse d'Aliste, 

et Ia peinture des effets de 1'amour. Dans un autre c'est un ta-
bleaude Ia vie champetre qui forme un paysage riant et rempli 
des figures les plus aimables* Enfin SI Insere dans cet ouvragfi 
1'avanture tragique d' Orphee et d' Euridice, eapable de faire 
fondre en larmes ceux qui Ia verrait véritablement. 

Ce sont ces images qui sont cause qu'on se plait tant a lire les 
Georgiques. 

Marmontel. 
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E m tanto do Hemisfério o Sol fugira,* 
Eulala-se a floresta, o som do raio, 
Que urrava ba muito nas remotas serras, 
Em pezadas carrancas se aproxima. 
" A Deos, dictoso bosque, asylo amado; 
Em teu seio a manhã terás Lucila 
Amor, por lhe aprazer, de ti desvie 
Os bravos furacoens devastadores ; 
E nada triste aqui lhe aflija os olhos." 
Assim fatiava o mísero, eis que o raio, 
Da nuvem rebentando, o colhe, o mata. 

Renasce o dia destinado a prantos, 
Sem que assalte os ouvidos nova infausta. 
Risonhas Aldeias cem teigas enchem 
De brandos lacticinios saborosos, 
E da purpúrea ginja, e dons de Cêres. 
Solta madeira lhe engrinaldam rosas, 
E em triunfo Lucila a Templo guiam 
De verdura, e de amor. .mal sabe a triste 
A que horrendo espectaculo a conduzem! 
Chegaõ, cantando, ao bosque. Entra Lucila; 
Entra e vè no pavor de áridas sombras 
Inanimado, em pé, sem côr o Amante 
Sustendo-sen'um tronco, extincto quasi. 
" He elle ! He elle ! oh Ceos ! " exclama e vôa 
Com face côr da morte ao malfadado; 
Acodem-lhe, e, carpiado, as Companheiras 
Desejam instigar-lhe as ancias mudas; 
Seu rosto sem vigor ao seio encostam, 
E a levam fria, e semimorta aos lares. 

Dos Campos d'0 taiti, daquelles Camposf 

* Castel, Plantas, Canto II. pag. 77. 
t Delille, Jardins, Canto II. pay. 63. 
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Taõ caros, íf outro tempo á sua infância, 
Onde e sem pejo Amor, Amor sem crime, 
Este ingênuo selvático Mancobo,* 
Trazido a nossos muros, pranteava 
Sua antiga, innocenteliberdade, 
Ilha risonha, e júbilos taõ fareis. 
Do esplendor das Cidades sim pasmado, 
Mas farto delles, vezes mil clamava: 
Dai-me as florestas minhas : eis que um dia 
Nesses Jardins, onde Luiz congrega, 
Dispõem n'urn sitio só, e a custo iinmcnso, 
Os povos vegetaes de tantos climas, 
Como espantados de crescerem junetos, 
De lugar, e estação mudando a um tempo, 
E cultos a Jassieu rendendo todos; 
Nesses Jardins o Indiano vagueava, 
Olhando as varias, ordenadas Tribus, 
Quando entre estas Colônias vicejantes 
Lhe fere os olhos arvore que o triste 
Desde os primeiros annos seus conhece. 
A ella corre, abraca-se com ella, 
Beijos a cobrem, lagrimas a iiinundam. 
Objectos mil de inexplicável gosto, 
OsCeoe, os campos, que ditoso o viram, 
Ceos taõ formosos, taõ formosos Campos! 
Os rios que fendeo co'as maõs nervosas, 
Matas por onde os brutos habitantes 
Tam destro asseteava, as bananeiras 
De sombras, e de fructos abastadas 
O pátrio asylo, os bosques circumstantes, 
Que aos cânticos de amor lhe respondiam, 
Julgou ver, e a sua aluía enternecida 
Hum momento sequer gosou da pátria. 

Hum ludio. 
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Porque motivo o Autor das Georgicas naõ entreme
ou no corpo desta obra alguns encomios justamente de
vidos tanto a Heróes Portuguezes, quanto a Pintores, e 
Músicos,que em diversas eras florecêramem Lusitânia? 
Isto, a juizo nosso, erâ indispensável, visto ja haver ex
emplos nos Poemas de mui scientes Escriptores moder
nos, e também por serem a Poesia, a Musica, e a Pin
tura três Irmãs, que Watelet chama divinas. Assim ve
mos, que estes lindos adornos, sobre interessarem o lei
tor, lhe suscitam n'alma certa commoçaõ ternissima, nas
cida do affecto, que todo homem amante de Bellas-Ar-
tes consagra ao gênio, que nellas se estrema. Da hi vem 
essa amável ufania, que o mesmo homem alardea algu
mas vezes, por haver nascido em clima, onde viraõ a luz 
tantos Varoens doutos e beneméritos. 

As citaçoens abaixo comprovarão o que acabámos de 
dizer: 

Querido Watelet, onde, amansando * 
Em sombrios canais se parte o Sena, 
0 Sena encantador, taõ puro, e livre 
Como a tua moral, como os teus dias, 
E visita em segredo o lar de um Sábio. 

Eia segue o Poussin. Ellé apresenta f 
Em campestre festejo alvas Serranas, 
Robustos Aldeaõs bailando á sombra 
Dos almeiros frondosos, e alli perto 
Impressas vozes taes sobre um sepulchro : 

Já fui, já fui também pastor da Arcadia" 

Dellile» Jardins, Canto III. pag. 85 
tlbib«ibib. Canto IV. pag. 103. 
Vol-XXVI. N° 155. 3 F 
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Oh ! constante Cochim, tu, que em Pacheco * 
De nosso esforço bellico obsei vaste, 
E de nossa lealdade clara prova 
Entre milhoens de feitos nunca feitos ; 
Tropas doCamorim, que alli fugistes, 
Ou tendes tes a vida i Lusa espada ; 
Oh muros de Chaul, Malaca, e Diu, 
Vivos padroens da gloria Portugueza, 
Todos testemunhas coragem nossa, 
E os dólos, e as traiçoens pagos a sangue 
Do índio, e Mouro, quMnda a olhar vos tremem ! 

Mas antes queluzissem Gamas, Castros. 
Pachtcos, Mascarenhas, Albuquerques, 
Que multidão de Heróes te honrara o Tejo ! 
Alfonsos, Jooens, Menezes, Sousas, Silvas, 
" E outros em quem poder naõ teve a morte," 
Que os seus Lares valentes defenderam, 
Ou te ao centro d' África levaram 
Dura guerra aos d'esse Árabe, que astuto, 
Pelo Mundo espalhou Deos, e Lei nova. 

Rafael, e Lully, Rameau, Corrégio,f 
E vós, Patrícios meus Marcos* Henrique§ 
Que d' Elmano as feiçoens roubaste á Morte 
Para que sempre os Posteroe tivessem 
Seu rosto em teu pincel, a alma em seus versos. 

Por que razaõ omittio o Senhor Mozinbo descrever-nos 
alguns ritos e usanças de antigos Lusitanos, sendo ponto 

* Silva, Passeio, Canto II. pag. 140. 
f Silva pasesio, Canto I. pag. 72 
* Celebre Musico Portuguez 
§ Pintor Portnguez. 
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tam interessante, e havendo jâ Virgílio, naõ poucas ve
zes lançado maõ desse recurso, no que toca aos Latinos, 
para embelezar o seu Poema ? Exemplo este sacrifício à 
Deosa Ceres: 

toda a agreste * 
Companhia dos moços, em proveito 
Teu a Ceres adore, em cuja honra 
Tu mistura com leite os doces favos, 
E co'vinho também suave e brando; 
Três vezes o ditoso sacrificicio 
Ande i roda das novas sementeiras, 
A quem o coro todo, e os companheiros 
Alegres accompanhem, e com brados 
Chamem Ceres ás casas; nem primeiro 
A foice ponha alguém nos pães maduros, 
Que em seu louvor de Ceres, coroaudo 
As fontes com anzinha restorcida 
Dê saltos descompostos, cante versos. 

Ultimamente, porque engeitou comparar o mérito de 
producçoens pátrias, ao de tantas outras que vicejam em 
longevos Climas, achando-se isto testificado nas me
lhores composiçoens Didascalicas? Naõ assim o Senhor 
José Maria da Costa e Silva, em seu Poema descriptivo: 
Poema moldeado sobre os melhores, e no qual se acham 
vinculados a philosophia, o Estro, a boa escolha de qua
dros, e todas as graças e apurada copia de nossa estreme 
Língoage. Os citados versos, delle trasladados, confir
mam o que a cima referimos: 

* Livro I, ptg. 97. Traducçaõ de Leonel da Costa. 
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Mas, Campinas d'America, índios Campos,* 
Naõ vos cede em belleza a Pátria minha ! 
Aqui naõ surge a fervida CAnella, 
Naõ floresce o Cacao, nem corre o nectar 
Dos verdes Canaviaes ; porém que importa, 
Se com pródiga maõ Ceres reveste 
Nossos Campos de lurídas espigas i.... 
Se o Numen d* Alegria, em Nisa honrado, 
Folga de coroar-se, e enflora o Thyrso 
Dos vecejantes pampanos, que adornam 
Nossos ricos outeiros ? . . . .Se Minerva 
Sua arvore aqui planta?..Olfato, e vista 
Pomona nos lisonja com seus fructos ? . . 
Se a brincadora Flora aqui despeja 
Seu florente regaço ? 

Parece-nos ter ja substanciado, por meio dos lugares 
transcriptos, os pontos mais notáveis, em que o Autor 
das Georgicas discorda de Virgílio, Castel, Deli lie, &c. 
Outros exemplos podéramos colher em Poetas Italianos 
Inglezes, &c.; mas isso, além de tornar fastiosa a presente 
Analyse, fora avesso da brevidade, que seguimos. As 
pessoas ca roa veis do Gênero Didactico, podcraõ cotejar a 
obra do Senhor Mozinho com outras muitas de differentes 
Autores; e em tal caso, assignar-lhe o grão, que lhe com
pete. 

Resta-nos dizer alguma cousa acerca do metro das 
Georgicas. Por entretanto declaramos, que naõ he nosso 
intento examinar as cacafonias, ordem prosaica, mono-
yllabos continuados, durezas, vocábulos pouco poéticos, 
&c. que nas susodictas se encontram; he sim apontar uni
camente algumas das freqüentes repetiçoens em que abun-

* Canto I* pag. 43. 
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dam; visto naõ indiciarem ellas outra cousa, que a escas
sa liçaõ, que de nossos clássicos tem o Senhor Mozinhoem 
especial dos Poetas, onde se acham apinhadas todas as 
riquezas do idioma. Ora Filinto (cuja authoridade he 
para nos de tanta decisaõ como as melhores,) querendo 
obviar a essa ordinária indifferença, que alguns vates 
desta epocha, manifestam a tam immortaes Escriptos ; e 
bem assim certas pessoas, alias presadas de consumada 
sciencia, e erudição; pessoas, que naõ se correm de fa
zer da tal indifferença um intempestivo alardo, deixou 
escriptos os seguintes versos: 

Os exemplares puros com nocturna,* 
Diurna maõ por vós sejam versados ; 
Por vós, Poetas, que quereis no Pindo 
Conquistar os favores das Camenas. 
Se desprezaes dos Clássicos o estudo, 
Sereis dos sábios Lusos desprezados. 

Repetiçoens das Georgicas.f 

Canto I. pag. 11. 

No terreno ligeiro e pouco fértil 
O terreno reduza, e d'esta sorte 

Canto II. pag. 47. 

Os palácios dos Grandes, que pintar-te 
0 assumpto naõ seraõ. Pintar-te eu quero 

•Tom. I. Carta a F. I. M. de B. 
t Cada pagina deste Poema tem sô 20 versos, e algumas me

nos. 
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Canto II. pag. 70. 

A cem partes divagam inconstantes 
Levar por toda a parte útil frescura 

Canto III. pag. 96. 

A uma grossura própria, entaò desponta 
Suppriine entaò de todo as mais vergonteas 

Canto III. pag. 101. 

Mas se he preciso abrir com tempo as covas 
Mas sobre tudo, providas agrícolas 
Naõ calcules o numero, mas antes 

Canto IV. pag. 126. 

Eu já vejo o terreno preparado 
Em differentes secçoens vejo os bacellos 

Canto IV. pag. 134. 

Ha paizes também, onde da cepa 
Outros aonde a planta vigorosa 

Canto IV. pag. 136. 

Deve sempre ao terreno quanto possa 
Deve a vinha ai tear, e até aos troncos 

Canto IV. pag. 145. 

Resinoso, que a côr do vinho encerra 
Que o lugar onde a cuba o mosto encerra 
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Caauto V. pag. 152. 

Presta-me, oh sacro Pan, a branda frauta 
Uma voz me prestai, que fazer possa 

Os bons Poetas sempre evitaram encetar uma narração 
qualquer com a conjuncçaõ porém no começo do verso. 
Aeham-se exemplos em contrario nas Georgicas, Canto 
I. pag. 20, e 32; Canto II. pag. 59; Canto III. pag. 88, 
04, 100; e Canto V. pag. 171,180, e 185. 

Canto IV. Pag. 136. 

E tanto mais frondosa ella se estende, 
Tanto mais suecos distribue aos fructos 

Devia escrever como na citação abaixo:* 

Canto II. pag. 70. 

Ali verás primeiro em canaes vários 
A lympha em tortos regos serpejando. 

Serpear e naõ serpejar disseram sempre nossos bons 
Escriptos: 

Em seu fluido estylo vai Bernardes 
Serpeando manso e manso, até que mana 
Dos ouvidos, nas intimas entranhas, 
Qual vai claro ribeiro crystalino, &c. 

Filinto Elisio. 

* E estas ilhas, quanto mais ásperas, e perigosas, tanto mais 
azadas pera um homem perder nellas em poucos annos a vista dos 
olbos corporaes. Lucena, liv. IV. cap. 10. 
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Rogamos pois ao Senhor Mozinho, que sem deixar 
outra vez ao entender dos Redactores dos Annacs a pu
blicação das Georgicas Portuguezas*, siga o conselho 
que acima lhe dá o nosso Horacio; depois tracte de ler 
e reler as producçoens Didascalicas dos melhores en
genhos: isto lhe facilitará tam afdua empreza, sobre 
tudo uo que diz respeito a interesse de composição f. 
Porém como semelhante estudo naõ sofre a incrível ce
leridade, que os dictos Redactores pozeram no dar á es
tampa as Georgicas; celeridade tam contraria ao seguinte 
voto de Ferreira no Liv. I. Carta XII. 

Ensina muito, e muda um anno, e um dia, 
Como ein pintura os erros vai mostrando 
Despois o tempo, que o olho antes naõ via. 

* Prólogo das Georgcias p. 1. 
t II y a dans tout ouvrage de poèsie deux sortes d'interét, ce-

lui du sujei et celui de Ia compositioo. Cest dans les poérnes du 
genre (Didactique) qui doitse tronver au plus hautdegré l'in-
terêt de Ia coraposition. Là, vous n'ofTrez au lecteur ni une 
action que excite vivement Ia curíosité, ni des passiona qui 
êbranlent fortement 1'ame. II faut donc suppléer cet intérét 
par les détails les plus soignés, et Ia perfectioa du style le plus 
pur. Cest Ia qui'l faut que Ia justesse des idées, Ia vi vacile 
du coloris, Tabondance des images, le charme de Ia varieté, 
Faddrease des contrastes, une harmonie enchanteresse, une élé-
gance soutenue, attachent et ríveillent continuellementle lecteur. 
Mais ce mérite demande roíganization Ia plus heureuse, le 
gout le plus exquis ei le travail le plus opiniatre. Aussi les 
chefs-d'aeuvres en ce genre sout-ils rares, 

Belilk. 
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Quem d'olhos tantos lido, quem julgado 
De tanto imigo ás vezes ha de ser, 
Convém tempo esperar, e ir bem armado; 

Rogâmos-lhe outrosim, que na seguuda Edicçaõ de 
seu Poema cumpra affouto o dictame, que Boileau pre
screve aos escriptores, nos versos abaixo; sem que to
davia os reiterados elogios* que o Author da Analyzef 
enxerida no tom. IX dos Annaes, prodigaliza âs Georgi
cas, lhe embarguem dar ouvidos a tam ponderosa máxi
ma: 

Voulez-vous du Public meriter les amours ? 
Sans cesse en écrívant variez vos discours. 
Un style trop egal et toujours uniforme 
En vainbrille ànosyeux, il faut qu'il nous endortne. 

Poet. vers. 59, e seg. 

* O Author das Georgicas, he de casa; pois o conhecemos 
genro do Director dos Annaes, e ao presente um de seus Colla-
boradores. 

t Esta Analyse, na qual o Senhor C. X., a bel prazer, exhibe 
regras, que nem Virgílio, nem seus illustres imitadores ob
servaram na Composição Didactica, regras cujo alvo he mos-
rar a grande differença, que existe entre interessar o espirito, e 
interessar o coração: esta Analyse, digo, toda se escora nas 
seguintes frases: " Este Poema nos parece recommendavel, 
pela facilidade da composição, correcçaõ e movimento do 
estylo, exacçaõ das idéas, clareza dos preceitos, viveza e ver
dade das descripçoens, e ligação natural dos Episódios com 
a matéria." Escriptores, que assim decidem do mérito de uma 
obra sem authorizarem seu juizo com exemplos, e que para 
nada dizerem empregam 24 paginas, nos confirmam quam acer
tado andou Boileau, quando escreveo: 

Foyez de ces Auteurs 1'abondance sterile. 
Poet. Cant. I. 

Fim. 
Voi, XXVI. N M 5 5 . 3 o 
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MISCELLANEA. 

Consideraçoens sobre as causas da impaciência dos poros 
principalmente em Portugal. 

(Continuado de p. 133) 

Já lá vai o tempo, em que os povos eram autômatos 
de uma dúzia de Personagens, que por se terem distin-
guido a favor da pátria, tinhaõ obtido respeito, e unia 
consideração cega dos seus compatriotas. Hoje he às a-
vessas, he o povo que tém remido a baixeza d'esta raça! 
Qual he o interesse que os Soberanos podem ter com 
uma cega sugeiçaõ aos seus delegados ? se elles, por via 
de regra, naõ só abusaõ delia, mas o desfiguraõ, e com-
promettem! 

Sem irmos fora de Casa, vejã-mos quem he que têm 
punido pelo throno, e feito sacrifícios paia o conservar, 
e soster; se os Delegados do Soberano, e os cheios de 
graças e mercês, se o povo e a naçaõ ? Desde o esta
belicimento da Monarquia Portugueza, ainda se naõ 
tém visto uma revolução, que naõ fosse obra dos chama
dos Grandes, e esta contra o monarca ! e que sortiaü ef
feito pela preponderância, que estes Grandes tinhaõ nas 
suas terras, preponderância, e authoridade, que os So
beranos lhes accordavam e permettiaõ! Depois que El 
Rey D. Joaõ II. acabou com isto, por conhecer a origem 
do mal, se se repetirão estas scenns, foraõ sempre pelos 
ditos Puritanos ambiciosos: e a razaõ porque a que tra-
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ináiaõ contra D. Affouso VI. se realizou, a pezar da re-
accaõ da Naçaõ, foi por tòrem metido nella seu Irmaõ. 
Em Portugal, o que estes Senhores pertendêraõ sempre 
com as suas revoluçoens, era nada menos, que ou mu
dam-a de Dynastia, ou de Soberano ! Hoje a revolução 
de Portugal, a primeira neste gênero depois da fundação 
da Monarquia, he dirigida contra estes algozes da Sobe
rania ! 

Que perde com ella o Soberano ? em a'pparencia rela
tiva ao passado, muito! em realidade, nada: em appa-
rencia crê-se que ha de ter menos rendas ; no em tanto 
vêm a tòr mais, pois que as que se fixarem saõ só para 
Elle, e naõ para as Harpias, e os que com ellas o atrai-
çoavaõ, e vendiaõ! Parece que fica mais exposto ás li
cenças populares; pelo contrario a Lei o protege mais, e 
defende, e até o constituo inviolável, naõ he obrigado a 
contemplar contra a sua própria e intima consciência Go
verno algum, nem medida, que lhe queiraõ impor: por
que responde com o pretexto das Cortes, e da Represen
tação Nacional: por quanto com o mesmo pretexto 
do Parlamento he que o Governo Inglez têm exigido 
do Soberano de Portugal a abolição da Escravatura! 
Se um outro Parlamento existisse em Portugal, com elle 
8elhe teria igualmente respondido, ese teria evitado que 
os nossos Ministros nos tivessem vendido e os nossos in
teresses! 

O Direito Publico do século passado ja naõ regula: 
outro tempo as Potências chamadas de 1.» Ordem, ti-
nhaõ-se confederado para garantir a inviolabilidade dos 
Lstados contra a ambição de qualquer Potência: hoje 
juntaõ-se em Confederação Sagrada, e o mais he, con
tra os christaõs Catholicos; deixando aliás a seu salvo 
os Maliotnetanos fazer-lhes as maiores insolencias: isto 
porque tem medo do fanatismo, com que elles se expò-
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em para subirem ao Céo do Propheta! Os Catholicos 
Romanos se infelizmente naõ têm tanto fanatismo como 
tinhaõ, e com que tantos prodígios fizeraõ nos primeiros 
séculos da Igreja, ainda têem o bastante, que juncto ao 
Fanatismo, que inspira a independência, possa dar que 
fazer aos que se entremetterem com elles. E o mais he, 
juntaõ-se estes Soberanos contra aquelles Povos, que ou
tro tempo elles mesmo traziaõ por exemplos e modelos 
para despertar e animar os seus vassalos contra a escravi
dão Franceza! 

O que he a notar, e que causa riso e raiva he, que ao 
momento, que os Soberenos da Sagrada Aliiança, isto he 
os preponderantes da Europa, se junetaõ em Troppau 
para tomarem medidas sobre o modo de reduzire refrear 
os Povos ;* que elles chamaõ sublevados, mas que ha 7 
annos chamavaõ os modelos dos povos ! Os diplomáti
cos Portuguezes, naõ contentes de terem declarado uma 
guerra aberta á sua Pátria! e aos seus Compatriotas 1 
lhes veio também á cabeça de se virem unir em Congres
so em Pariz, f para ao depois mendigarem aos Soberanos 

* He bem digno de notar, que sendo as naçoens do Norte as 
que na invasão, qne fizeraõ ao Sul da Europa; e no tempo do 
seu Barbarismo, lhe leváraõ, e deraõ as primeiras ideas de 
Cortes, e Instituiçoens livres, saõ hoje as que, depois de civi-
lisadas, lhas querem tirar, e reduzir ao Despotismo. 

+ A . .de. . S . . , que se achava em Madrid com ocharacter de 
Ministro Plenipotenciario deixou o seu posto, e ja chegou a Pariz. 
Diz se que em conseqüência de cartas, e participaçoens que re
cebera do Conde de Palmella de Lisboa, em que por seu capricho 
e interesses lhe pedia viesse a Pariz, e mesmo a Alemanha con
ferir com todos da facçaõ, e depois com tal, ou qual exposé on 
Manifesto arranjado, recorrer aos Soberanos da Sagrada Aliian
ça, afim de se declarar uma cruzada a Portugal;! ! 
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uma expedição contra a sua pátria! e isto sem autorisa-
çaõ alguma do soberano, por que de facto eraõ elles os 
que governavaõ Portugal, e os que perdem nas mudan
ças ! No em tanto he do Soberano que muitos pensaõ 
provéem taes medidas!!! 

Havia um abuso muito velho em Roma, mas muito 
commodo aos Senadores, e éra, que aquelles, que tinham 
negócios a tractar nas provincias da Republica, como 
uma divida a fazer pagar, uma posse de successaõ, etc. 
naõ se contentavam de pedir uma licença, sem a qual 
lhes naõ éra permittido sahir de Roma, e da Itália, mas 
faziam-se dar o titulo d'Embaixadores, a fim de poderem 
ao abrigo de um character publico, cuidar melhor nos 
seus interesses particulares. Estas sortes de Embaixadas 
chamavam-se Embaixadas Livres, Legationes Liberue; 
porque se naõ fixava, nem a funeçaõ, nem o tempo, nem 
o lugar. Esta practica éra todavia contraria á boa ordem 
porque, que cousa mais vergonhosa, diz Cícero* no seu 
tractado das leys, que uma Embaixada, que naõ tem por 
objecto o serviço do Estado ! que um Embaixador sem 
instrucçoens, e sem algum Ministério, que tenha relação 
com a republica ? 

O que se practicava em Roma, 63 annos antes de 
Christo, têem practicado os nossos Legati Liberi; com 
a differença, que os Senadores Romanos jamais se entre-
mettiam nos negócios da Republica com as suas Legatio
nes Libera?; e muito menos em negócios com potências 
estrangeiras. Os nossos Diplomáticos porém têem-se re
vestido de poderes immensos para servir as outras Na
çoens, e assim mesmo á custa da sua! Continuando com 
esta usurpaçaõ o Autor do tractado de 1810, em se arvo
rar com poderes bastantes para ir ao Congresso de Paris, 

*DeLeg.n.#18. 
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dar Caianna aos Francezes ! E hoje depois de têr dei
xado de ir para onde o chamaram as ordens do Soberano, 
se acha agachado em Londres dando couselhos, me tendo-
se a governar Portugal, e a Legaçaõ de Londres! 

O Diplomático d'Angola que estava em Madrid, naõ 
se contentando, nem limitando a encher-se de poderes ad 
libitum na Corte, aonde estava acreditado, vêm a Paris 
acreditar-se elle mesmo, e á vontade nomear-se o que lhe 
parecer, e convier, o mesmo digo de toda esta relê! 

Os Governos admittem isto, e mesmo authorizam-o 
porque he sô para se servirem delles como outros tantos 
Porchinellas, que fazem fallar e obrar ao seu modo, e 
aos seus interesses! No em tanto, felizmenteo queelles 
hoje cederem de Portugal, ja senaõauthorisa; por quan
to ha mais alguém que responda, e que diga em primeiro 
lugar saõ e usurpadores taes Agentes! segundo 
que naõ convém que El Rey approve taes usurpaçoens!!! 

O que eu desejara era que os soberanos, que hoje se 
acham em Troppau, quizessem olhar seriamente para os 
seus interesses, e para o Estado da Europa, tal como hoje 
se acha; pois que, se assim fosse, em lugar de irem de
clarar uma guerra de carnagem às Naçoens, deveriam cas-
tisgar aquelles homens públicos, que naõ tendo pedido a 
sua demissão eram responsáveis pelo governo dos seus 
Soberanos: por quanto se os Príncipes naõ querem re
formas pela tropa, e pela Naçaõ; porque olhando os Mi
nistros ao estado das couzas; naõ aconselhavam estas re
formas? as quaes, dadas e feitas, evitariam muito dissa
bor; o primeiro, de se humilhara Soberania, vendo-se 
obrigada a receber o que poderia ter dado! 

Se os Soberanos olhassem seriamente para os seus in
teresses, e para a sua dignidade, deveriam por ventura 
consentir que Ministros Representantes d'outros Sobera
nos, com poderes limitados, se arvorassem cm Agentes 
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com poderes monstruosos, para tractarem o que naõ po
dem, nem devem sem poderes expressos? Que gloria 
pode resultar a um Soberano de tractar com uni usurpa
dor? Deixam de ter o seu resultado outro nome que de 
usurpaçoens? Em fim, se os Soberanos reflectissem bem 
veriam que o que lhes aconselham os Ministros, he para 
seu interesse pessoal, e naõ do Soberano, e do Estado: 
por quanto, mudando-se a forma do Governo, o Monar
chia, sempre he Monarcha, e o Ministro vai fora. E 
quando o Soberano defende as medidas e planos do Mi
nistro, o primeiro corre o risco de perder o throno, que 
nunca he solido, quando naõ he supportado pela Naçaõ; 
e o Ministro só perde o lugar, e naõ a immensa fortuna, 
que tenha amontoado. 

Quando Carlos IV, e seu filho Fernando VII. abdica
ram o throno a favor de José Buonaparte, os Soberanos 
da Europa naõ se opposeram a isto! nem consta que os 
grandes d'Hespanha viessem juncto das Potências Es
trangeiras protestar! Quando o Governo Portuguez, e a 
Regência, que deixou S. A. R. o Principe Regente foi 
dissolvida, e se lhe substituio o Governo de Napoleaõ, a 
raça, que hoje protesta da nova ordem de cousas em Por
tugal, naõ consta viesse protestar juncto dos Soberanos, 
nem que tomassem outras medidas, que incensar a usur-
paçaõ, e dizer-lhe amen.'.'.' Quem foi que naõ quiz es
tar pela abdicação de Carlos IV. e Fernando VIL a favor 
d'um aventuieiro? foi a Naçaõ Hespanhola! E quem 
em Portugal restabeleceo o Governo, e authoridade usur
pados de S. A. R. o Principe Regente ? foi a Naçaõ, ou 
para melhor dizer o povo, principiando a pobre gente 
por queimar as suas searas, e as suas choupanas; e por 
fim, depois de terem feito a maior guerra e mal aos inva
sores, virem mendigar nas ruas de Lisboa uma fatia de 
paõ. 
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E á vista disto naõ será ainda permittido a estes povos, 
que restabeleceram, e resgataram os direitos dos seus So
beranos ! o que elles pedem, que se restabeleçam as suas 
instituiçoens e leys modificadas conforme os usos e mo
ral do tempo, e com que s'evite a repetição de tam fataes 
epochas ? 

A coarctaçaõ foi a que exasperou a revolução France-
za, e afez chegar ao ponto, que se vio ; isto devia servir 
de liçaõ para se naõ entremetterem em esquentar os espí
ritos, já assaz exaltados. He da natureza animal reagir 
a qualquer força; e do homem, em estado de sociedade, 
fazer todos os esforços para defender e soster os seus ca
prichos ; e muito mais quando elles saõ d'acordo. 

POST SCRIPTUM. 

Apparecêo aqui nos Jornaes Francezes a noticiada che
gada do Brigue Providencia do Rio-de-Janeiro, que tinha 
sabido de Lisboa a 5 de Septembro. Lia-se nos dictos 
Jornaes, como extrahido das Gazetas de Lisboa, o seguin
te: 

*' Portugal.—Lisboa, 18 de Dezembro." 
" Entrou aos 16 de corrente n'este Porto o Brigue Pro

videncia, que tinha sahido a d de Septembro: chegou ao 
Rio de Janeiro a 17 d Outubro, e a 29 partio para a Eu
ropa com Despachos. S. Majestade fazia saber n'elles 
que o mesmo Senhor cedia aos votos do seu povo, e ap
provava o chamamento das Cortes; que authori&ava a 
que se formasse uma Constituição, promettendo desde já 
sanccionalla, logo que estivesse arranjada. Sua Majes
tade ajunctava, que depois de têr realizadoesta promes
sa decidiria se deverá virem pessoa a Lisboa, ou enviar 
uni de seus filhos* Gazeta de Lisboa." 

* O Jornal dos Debates, que he aquelle para onde o Embai-
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Já se ve que El Rey, segundo as noticias, que lhe che
garam, c depois do estado das cousas em Portugal, a sa-
hida da Providencia, naõ podia mostrar maior disposição 
de querer ir com a Naçaõ, ainda sem saber s'èra, ou naõ 
o voto da maioridade; pois que naõ só nem uma palavra 
havia de reprimanda, mas até sanccionava o chamamen
to das Cortes, que tinha declarado o Governo do Porto, 
e a que a Regência se tinha opposto, masque vendo que 
de balde, e com risco pessoal, se sahiram com a celebre 
carta de chamamento das Cortes de 9 de Septembro, em 
que o Conselheiro Porchinella, tam conspicua, como ridí
cula parte teve! promettendo alem disso Sua Majestade 
de approvar a Constituição, que se houvesse de arranjar. 

Ora como estas noticias escriptas nos Jornaes estrangei
ros desarranjavam os planos da aristocracia, pois que ten
diam a fazer o maior elogio a El Rey, e conciliallo com 
a Naçaõ, censurando ao mesmo tempo a conducta dos 
que tem declarado uma guerra a Portugal, e aos seus con
cidadãos ! sem para tal estarem, nem poderem estar autho-
zados, sahio a campo o conloio em Paris a fazer pôr nos 
Jornaes do dia immediato o seguinte, como vindo de 
Lisboa. 

" Portugal.—Lisboa, 18 de Dezembro." 
" Os Despachos vindos pela Providencia têem feito 

saber que S. M. F. informado dos acontecimentos do Por
to, e persuadido que elles se naõ estendiam que a algumas 

xador manda as suas notas, diz uo de 15 de Janeiro: que os Jor
naes Inglezes da opposiçaõ pertendem que o artigo acima ora 
publicado em Lisboa; isto em ar de mofa! Ora ja saõ os jo r-
nalistas da opposiçaõ, que querem conciliar o Soberano com z 
Naçaõ ; pois que os do Governo pertendem alienallos ! 
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villas da Provincia do Minho, concedia uma amnistia 
geral, que authorizava a que se unissem as Cortes, que 
tinham convocado os antigos Regentes. Sua Majestade de
clara além disso, que depois que as Cortes teriam termi
nado os seus trabalhos, et submettido os suas proposiço
ens ásua Real sancçaõ, ou elle, ou um de seus filhos vol
taria a Portugal, depois de ter todavia sido assegurado 
por novas ulteriores que a dignidade Real naõ podia sof-
frer na menor couza da execução da medida tomada pe
los antigos Regentes." 

Este artigo foi manufacturado em Paris, e o mais he 
por aquelles que ha seis mezes, s'escaldaram com urna 
carta, que apparecêo em um folheto intitulado: Pieces 
Politiques, e que quizeram empurrar aos estúpidos fora 
ali fabricada! A prova de ser manufacturado, se tira da 
expressão repetida antigos regentes, quando Sua Majes
tade naõ podia usar de taes termos, nem pessoa alguma 
de senso commum, que dictasse taes Despachos; visto 
que quando a Providencia sahio de Lisboa a 5 de Septem
bro, existia a mesma Regência, e os mesmos Regentes, 
e naõ haviam nenhums novos, a que se podessem referir 
os velhos!!! 

Além de que á sahida da Providencia do Rio-de-Janeiro, 
naõ se sabia ainda de se ter mandado a Regência á tabu a; 
o que succedeo no fausto dia de 15 de Septembro; por
tanto jà se ve a inconsideraçaõ do fabricador; ainda que 
tudo he assim da fabrica da rua de S. Dominique! Fe
lizmente sein tortuias se descobrem, e a sua inépcia de 
intrigar! O certo he que Sua Majestade naõ protestou 
com fizeram estes Corifeos; mas por isso mesmo ainda 
fazem o possivel para ocomprometterem, e desliçurarem 
fazendo espalhar noticias tam absurdas. No entanto con-
fundain-se estes aristocratas, e lembrem-se que se à vista 
dos votos de uma Provincia se mostrou El Rey tam favo-
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ravel, que naõ será quando souber que tudo he unanime 
era Portugal ??? 

Estamos acostumados a ver verificados os nossos pro-
nosticos, sem mesmo n'isso termos satisfacçaõ. Naõ se 
passou muito tempo, que se naõ realizassem as suspeitas 
que tínhamos avançado acerca da ida de A. . . de S... ao 
Congresso, sem Ia o mandarem, nem chamarem; por 
quanto no momento que isto estava na Imprensa, e a aca
bar, sabemos que o tal Campeão patira para Laybach, 
lugar para onde os da Sagrada Aliiança mudaram a Forja 
dos seus Raios! e aonde já chegou o velho e tonto Rey 
de Napoies; este forçado a ir, e o nosso Fiscal por sua 
alta recreação e da Companhia, lá se foi encaixar, levando 
por Secretario e Conselheiro o Bachelier attaché á Lega
çaõ de Paris, e Secretario de Sua Excellencia; com o que 
ficara um grande vasio na Embaixada! 

O que esperamos do fundo d'alma, he que os represen
tes da naçaõ Portugueza tomem isto em consideração, e 
estejam à lerta para com as intrigas d'estes seus falsos 
compatriotas! He a Hespanha que deve dar os agradeci
mentos a estes seus servidores; pois que se se verificarem 
os seus desejos, he a elles, que se deve o fazer, com tal 
proceder, arrenegados! 

He aonde chega a escandalosa conducta desta raça de
generada: temos presenciado abusos d'authoridade; e 
usurpaçoens delia; isto entre nos! Temos visto Duques 
Hespanhoes, e Príncipes Napolitanos maquinarem a ti
tulo de pensoens, (mas isto ã calada) intrigas vergonho
sas contra a sua Pátria! porem ainda naõ tínhamos visto 
que um Quidam Diplomático feito á força, e acostumado 
a governar escravos, e mandar-lhes dar surras, se arrojas 
•e a dar tam descaradamente passos contra uma naçaõ, 
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a que elle diz pertencer, que o mesmo Soberano naõ ousa

ria dar* isto porém estava reservado paia Portugal!!! E 

seja pois para vergonha e ignomínia eterna dos que téem 

*Se nem todos sabem da pouca affeiçaõ esytn patina, que ei-
istio sempre entre Sua Majestade, e os Saldanhas da Gania, 
sabe-o alguém ; e isto pela sua conducta desigual; pois que que
rendo ser fidalgoens, e como taes gozarem das regalias annexas 
aos Parasitas do throno viviam com a canalha, e murmuravam 
com ella d'£l Rey, e do Governo, affectando de Liberaes ! Sa
bem muitos, como conseguio o mais velho o titulo; e o segundo 
ir para Angola ! De Ia moribundo, como chegou ao Rio, nao 
cuidou alli, que em fazer parte do partido Anti-Roividico, par
tido nominal, pois que o resultado era, e foi o mesmo Anti-No-
cional! e como tal foi comprehendido na enchente, que se man
dou ao Congresso de Vieuna ; isto porque tem sido o costume 
inalterável dos Secretários d'Estado contrariar em tudo, e por 
tudo o seu Soberano, e empurrar para os lugares os seus Apani
guados ! Eis aqui porque tudo tem ido tam bem ! e El Rey se 
acha como se vè ! Em Londres, mesmo na sua chegada, quan
do deveria dar graças a Deos, e ao Soberano, por lhe ter sanc-
cionado tal nomeação, naõ fez que dizer mal e isto sem 
muita reserva, como o 6abe algum Principe -Inglez! To

dos sabem o que Ia em Vienna fizeram estes Senhores: por 300 
mil Libras esterlinas, que pertenciam aos negociantes Portugue
zes, nos feriaram uma marca tTescravatura, despojundo-nos de 
direitos ; o que jamais ousou antes representante algum fazer: 
depois conseguio, creio, que por prêmio de serviços, ir Minis
tro para Petresbourg, aonde deixou nome ! e d'ahi passou paia 
Madrid, por manobra do Porchinella; e naõ satisfeito ainda 
abandonou o «eu posto, e se arvorou Tutor d'EI Rey e do Esta
do ! Emprehendendo as suas sete partidas! he em Angola aon
de as devia terminar, visto estar habituado a negros, e mandar 
escravos ! 
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escolhido, e escolherem taes para representar o Soberano 
e a Naçaõ! 

Se a revolução de 1640 nos tirou da escravidão Hespa
nhola, nos raeteo na dependência forçada da Inglaterra; 
isto por falta de cabeças no Ministério. O novo Rey de 
Portugal, que se via na necessidade de ser reconhecido 
pelas Potências Estrangeiras, e via a intriga, que mane
java o Gabinete de Madrid com a Inglaterra, ofierecendo 
a Carlos II. três milhoens, no caso que naõ casasse com 
a Infanta de Portugal, foi por isso obrigado o novo Rey 
D. Joaõ IV. a apressar o casamento da Infanta D. Cathe-
rina com Carlos II, dando-lhe para isto em dote, além de 
largas sommas, Bombaim na índia, e Tanger na costa 
d'Africa: bens que se deram, e alienaram do Estado, 
comoá força de circumstancias, d'ahi a naõ muitos annos 
o Cavalheiro Metuen fez com o Marquez de Penalva o 
celebre e desgraçado tractado de 1702, que nos reduzio á 
situação de cultivadores e Agentes da Inglaterra, que lhe 
mandávamos o vinho, e o oiro do Brazil, e elles nos ves
tiam ecalçavam ; e até mandavam batatas!!! 

Depois veio o Terremoto de 55, que naõ só nos pozna 
ultima consternação e desgraça, mas até na forçada obri
gação aos nossos proprietários, que he com que elles hoje 
"os batem á cara, dizendo-nos téem acudido, etc. etc. etc. 
como se no estado, em que Portugal tem estado, naõ fosse 
de seu próprio interesse o cuidarem na sua conservação, 
e de lhe porem esteios!!! 

0 mesmo foi a respeito das tropas, que desembarcaram 
na Figueira em 1808, sem a Naçaõ o pedir; isto porque 
de certo naõ era do interesse da Inglaterra que Buonapar-
teoccupasse Portugal! O resultado mostrou isto; e foi 
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preciso Portugal ser invadido pela França para Sir Artur 
Welesley ser conhecido, e ser oquehe ! Um homem, 
que deve o successo das suas campanhas ao patriotismo, 
que achou na Naçaõ Portugueza! No entanto este mes
mo hornem, depois da vergonhosa convenção de Cintra, 
teve a coiagem de vir desculpar-se perante o Parlamento 
Inglez â custa da Naçaõ e tropa Portugueza; daquelles 
que o tinham feito gente ; eaté por fim, quando sahiode 
Portugal, se naõ dignou despedir-se da tropa! civilidade 
que outro qualquer, a naõ ser elle, practicaria. 

Fim. 

CORTES D E PORTUGAL 

27.» Sessaõ, 27 de Fevereiro. 

O Presidente accusou uma carta, que lhe fora dirigida 
pelo Juiz de Fora da villa de Taboaço, o qual indo to
mar posse do lugar lhe fora respondido pelo actual, que 
a Constituição estabelecia, que os lugares fossem perpé
tuos, segundo tinha visto em um diário: causou admira
ção houvesse quem tam mal entendesse o que lera em 
tal Diário, fazendo o Senhor Borges Carneiro algumas 
reflexoens sobre o caso. 

O Senhor Felgueiras propoz, que oecupasse o lugar do 
Senhor Rebello, por este se achar doente, o Senhor Bar-
rozo, que éra o que na eleição do dia anterior teve maior 
numero de votos, abaixo dos quatro, que érarn eleitos; 
o que foi approvado, e passou o Senhor Barozo a ocupar 
o dicto lugar. 

Apresentou o Senhor Felgueiras um oíBcio da Regen-
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cia, que accompanhava os documentos relativos ao Vice-
Presidente da antiga Juncta Provisional do Supremo Go-
no do Reyno, Antonio da Silveira Pinto da Fonceca, que 
se mandou passasse á Commissaõ de Legislação. 

Máncionou-se uma petição do Marechal Pamplona, 
em que pedia fosse relaxado o seqüestro, que se fizera 
nos seus bens; e tendo o Senhor Presidente explicado o 
estado deste negocio, se decidio que passasse á Regên
cia para deferir como fossede justiça. 

Na discussão do artigo 31 das bazes se resolveo, que 
passasse á Commissaõ para ser redigido de novo de modo 
que naõ dê lugar ás duas hypothezes, que no artigo pro
posto a discussão suggeriam a diversa interpretação sobre 
se a sancçaõ do Rey éra necessária antes da Constitui
ção para os actos, que o Congresso determina, ou se o 
seria só depois da Constituição jurada, 

Discutindo-se o art. 22, quiz o Senhor Annes Carvalho, 
que se estabelecesse um principio de systema geral, e 
determinado para as eleiçoens; dizendo, que dellas depen
dia o expressar-se bem a vontade geral da Naçaõ. O Se
nhor Maldonado observou, que sendo o veto, que se tinha 
concedido ao Rey, suspensivo e naõ absoluto, neste caso 
ainda que as leys estivessem dependentes por algum 
tempo da sancçaõ naõ o podiam estar sempre: que as 
leys expressavam a vontade geral da Naçaõ, dictada pe
los seus representantes ; e quanto ao methodo da eleição 
destes devia ficar para a Constituição. O Senhor Borges 
Carneiro apoiou esta opinião, querendo que se accres
centasse, que as eleiçoens fossem feitas em relação â po
pulação. Falláram successivamente os Senhores Moura, 
Serpa e Xavier Monteiro, que disse, que se deveria espe
cificar que a ley éra a vontade dos cidadãos, menos aquel
les, que a constituição izentar. Isto deo lugar a uma nova 
discussão na qual se considerou a divisão de cidadãos 
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como activos c passivos; classificação, que naõ admiti ia 
o Senhor Moura; pois que em rigor naõ podia considerar-
se senaõ igualdade em todos os cidadãos; porém, que 
certas razoens de conveniência para a sociedade faziam 
excluir alguns, taes como creados, mendigos, estrangeiros 
&c. O Senhor Barrozo queria se accrescentasse as pala
vras com sancçaõ Real .aoque se oppoz o Senhor M. A. 
de Carvalho, dizendo, que a ley he a vontade geral, e esta 
declarada pelos representantes da naçaõ, que naõ se pre
cisava que o Rey a sancciocasse, pois estava decidido, 
que o seu veto de nada servia, e que o Rey era indispen
sável que estivesse pela vontade geral da naçaõ. Tornou 
o Senhor Barrozo, que a sancçaõ e o vete eram objectos 
differentes; e explicou suas differenças. Approvou-se 
em fim o artigo, como se achava nas bazes. 

Passou-se ao artigo 23, a que o Senhor Maldonado 
comparando a iniciativa das leys com o direito de peti
ção, opiniou, que ja que este o tem qualquer particular 
por que se havia de negar ao Rey. O Senhor Annes, 
considerando a iniciativa das leys como uma innocente 
prerogativa, e opinando se devia dar ao Rey todas as 
que contribuissem ao seu maior explendor, e que naõ 
pudessem causar prejuízo, nem á naçaõ nem á sua pessoa, 
queria se que concedesse ao Rey a iniciativa. O Senhor 
B. Carneiro expoz seria anti-constitucional, anti-liberal e 
perigoso conceder ao Rey esta iniciativa, por quanto éra 
de suppôr, que houvessem muitos, que por naõ desagra
dar-lhe adoptassem as leys, que por elle fossem propostas; 
e que naõ se poderia assegurar, que todas ellas fossem 
boas; que se em razaõ da influencia, que se suppunha 
podia ter o esplendor da Majestade, naõ se permittia as
sistisse o Rey ás sessoens do Corpo Legislativo, com 
quanta inais razaõ naõ se lhe deveria permittir a inicia-
tiva : porem que elle (o Senhor Borges Carneiro) propu-
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nha só a emenda, que em vez de se dizer no artigo—" 
somente compete a iniciativa aos representantes da na
çaõ"—ge dissesse,—" compete exclusivamente a qualquer 
dos representantes da naçaõ". O Senhor Joaõ Pereira 
queria se concedesse a iniciativa ao Rey, porém que 
naõ propuzesse elle a ley ao Congresso, mas sim os seus 
ministros. O Senhor Baeta conveio em parte com esta 
opinião, dizendo que o podiam fazer os seus Ministros, 
por meio de um dos representantes, pois elles Ministros 
estavam mais facilmente ao alcance de conhecer as ne
cessidades da naçaõ. O Senhor Serpa, fazendo uma d is-
tincçaõ entre a iniciativa directa e indirecta, propoz que 
a primeira fosse só do Congresso, e a segunda se pode
ria estender até aos Ministros, nomeando-se uma com
missaõ do mesmo Congresso, para que examinasse as ini
ciativas indirectas, e as apresentasse ao Congresso. O 
Senhor Borges Carneiro se oppoz, dizendo, que éra vi
ciosa a iniciativa directa ou indirecta, que todo o mun
do sabia, que quando fallava um Ministro, o fazia em 
nome doRey;que se devia desterrar a palavra " iniciati
va," substituindo-lhe " o direito de prop ór as leys." O 
Senhor Castello Branco examinou as palavras" iniciativa 
directa e indirecta," dizendo, que pela primeira entendia 
o direito de propor uma ley, sem mesmo obrigar a dar 
razoens porque se propõem, o que só devia pertencer ao 
Corpo Legislativo; e por indirecta, o mostrar este ou 
aquelle mal, e a urgência de dar-lhe o conveniente remé
dio, o qual naõ se differençava do direito de petição, 
que podia ter como outrem, qualquer Ministro, e que 
realmente tinha, quando apresentava seus relatórios; mas 
que se naõ devia permittir a primeira senaõ ao Congresso; 
porque éra expor a liberdade de legislar. O Senhor 
Moura apoiou com sólidas razoens o propinante, dizendo 

VOL XXVI. N° 155. 3 i 



428 Miscellanea. 

mais que a commissaõ tivera em vista, entre outras cou
sas, para naõ dar a inciativa ao Rey, que haveria uma 
contradicçaõ, em elle ter que apresentar o mesmo, que 
depois havia de sanecionar, sendo juiz e parte ao mesmo 
tempo. O Senhor Guerreiro também apoiou este parecer, 
acerescentando, que dando ao Rey a iniciativa, éra fácil 
acabar com a Constituição: e, querendo elle, estabelecer 
outra vez o poder arbitrário. Opiniou o Senhor Trigozo, 
Soares, e Vas Velho, e conhecendo-se que o artigo esta
va sufficientemente discutido, se votou se deveria passar 
como se achava, o que foi approvado. 

Foram igualmente approvados com breves discussoens, 
os artigos 24, 25, 26, 27, 28, e 29 das bazes, ponderando 
neste ultimo alguns dos Senhores Deputados, que a pes
soa do Rey devia ser inviolável em todos os actos depen
dentes da Majestade, e que a Constituição determinaria 
o melhor modo de fazer effectiva a responsibilidade dos 
Ministros, dizendo particularmente o Senhor Moura 
(em resposta á opinião do Senhor Margiochi de que o 
Rey só éra impecável como Rey) que a pessoa do Rey 
éra muito respeitável, que o seu principal privilegio éra 
a inviolabilidade, a qual naõ se devia mesquinhar -, que 
naõ se devia entrar na supposiçaõ de outros delictos, se
parados da Soberania, querendo elle que neste particular 
se fizesse como os Athenienses, que naõ impuzéram pe
nas a certos crimes, naõ querendo imaginar que hou
vesse em Athenas, pessoas que os commettessem: mas 
que todo o rigor da responsabilidade devia cair sobre os 
ministros, em quem só deveria descarregar toda a seve
ridade dos legisladores; 

Levantou-se a sessaõ adiando-se a discussão. 
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28a. Sessaõ, 28 de Fevereiro. 

Depois da leitura ordinária dos requirimentos de 
partes, e memoriaies de particulares, foi lida e a appro
vado a acta de Sessaõ precedente. 

Seguio-se a discuseaÕ sobre o artigo 30 das bazes; e o 
Senhor Soares foi de opinião, que devia haver um Con
selho de Estado, e discorendo sobre as obrigaçoens 
delle, foi de parecer, que a escolha de pessoas para os 
empregos ecclesiasticos pertencesse aos Bispos. O Senhor 
B. Carneiro, sendo da mesma opinião, propoz, que para 
cuidar na escolha de pessoas para a educação dos Prínci
pes, se puzesse nas bazes—" na conformidade do que de
terminar a constituição." O Senhor Bispo de Beja, e o 
Senhor Arcebispo da Bahia sustentaram, que a nomeação 
dos padroados pertence á Igreja, e que este direito se naõ 
devia alterar. O Senhor F. Borges opinou, quea escolha 
dos membros do Conselho de Estado he de tanta ponde
ração, que deve pertencer ás Cortes. O Senhor Moura 
contentava-se com que as bazes determinassem, que hou
vesse um Conselho de Estado; e que o mais que lhe diz 
respeito, se deixasse á Constituição. O Senhor B. Car
neiro foi do parecer, que as Cortes nomeassem o Conse
lho de Estado. Decidio-se a final, que o artigo voltasse 
à Commissaõ, para se fazerem nelle novas declaraço
ens ; e passou-se á discussão do art. 31. 

0 Senhor Giraõ observou, que se deveria fazer alguma 
declaração relativa aos Americanos pelas razoens de Com
mercio. O Senhor Soares disse, que no artigo se deve 
declarar, que a distribuição dos tributos deve ser feita 
todos os annos. O Senhor Castello Branco explicou o 
que se deve entender por tributos directos e indirectos, 
versando a questão sobre o ser exclnsivo direito das Cortes, 
o dar leys para os tributos, excluindo-se nisto a neces-
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sidade da sancçaõ do Rey ; e foi resolvido, que passasse 
o artigo com a emenda depois das palavras," por ley, " a 
palavra" exclusivamente, " e que na Constituição se esta
belecesse até onde podia estender-se o veto do Rey. 

Approvou-se o art. 32; eo 33 cora a suppressaõ do ul
timo período, que o Senhor Arcebispo da Bahia opinou 
devia omittir-se, para que se naõ desse lugar a suppôr, 
que o soldado podia deixar de ser cidadão. Passou tam
bém o artigo 34. 

O Senhor Figueiredo propoz um projecto, para que se 
incluísse nas bazes, a dotação que se devia dar a El Rey 
e ã Familia Real. 

29\ Sessaõ, 1 de Março. 

Depois de lidas muitas petiçoens e memórias de par
ticulares, e de propor o Senhor B. Carneiro alguns arti
gos para se addicionarem ás bazes; observou o Senhor 
Presidente, que o acabar-se de decidir sobre as bazes éra 
o mais conveniente, pedio que tam depressa estivessem 
discutidas plenamente e approvadas, sendo possivel, no 
dia seguinte se remettesserà logo á Regência, para que as 
fizesse constar á Naçaõ, remettendo-se às Câmaras e Tri
bunaes para serem juradas: o que foi approvado com ge
ral applauso da Assemblea. 

O Senhor—apresentou um projecto em 3 artigos, para 
se premiarem os patriotas, que premiditaram e desenvol
veram os acontecimentos dos dias 24 de Agosto e 15 de 
Septembro. 

Nesta sessaõ se approvou a final a gratificação aos Offi-
oiaes Inglezes, da forma, que referimos no nosso N.* [las
sado (p. .) 

Discutio-se a matéria dos privilégios do Foro, princi
palmente o Ecclesiastico e Militar; e sobre o primeiro 
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se distinguio nas deliberaçoens o Senhor Castello Branco, 
remontando á origem das sociedades, considerando o ho
mem no estado primitivo, e a religião em seu nascimento : 
depois fallou da religião Christaâ na sua primitiva sim
plicidade ; mencionou a protecçaõ, que lhe deram os Im
peradores Romanos; e lembrando a influencia dos Papas, 
e seu augmento de poder, pelo qual, depois de destruido 
o Império Romano, seadianton tanto a superstição quan
to retrogradaram as artes e as sciencias, até o ponto de 
dispôrem os Pontífices da sorte dos povos e dos Monar
chas; inferindo daqui, que as concordatas feitas em taes 
circumstancias, e debaixo de tal escravidão,nada podiam 
provar a favor de uns privilégios, que por outra parte po
diam oppor-se ao interesse geral da sociedade. Depois de 
longo debate foi decidido por 66 votos contra 17, que se 
naõ conservasse o foro ecclesiastico. Sobre o foro mili
tar decidio-se, que se conservaria o privilegio dos crimes 
civis nos militares, deixando para a ordenança do exerci
to o modo de serem julgados e prezos os militares. 

30*. Sessaõ. 2 de Março. 

Nesta Sessaõ leo o Senhor Moura, em nome da Commis
saõ, as bazes da Constituição, com as emendas, que se 
lhe tem feito; e foram approvadas. 

Vogou a questão, principalmente, sobre a existência, 
nomeação e circumstancias do Conselho de Estado, di
zendo o Senhor B. Carneiro, sobre a nomeação dos mem
bros deste Conselho, que se dizia devia ser feita pelo Con
gresso a proposta, e approvada por El Rey, que naõ 
achava exemplo algum em Portugal de que uma autho
ridade maior propuzesse a uma inferior, qual se conside
ra o Poder Executivo a vista do Legislativo. 

O Senhor Vaz Velho reflectio com boas razoens na 
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tendência qne todos os homens tem para se engrandece
rem ; pintou o impulso das paixoens, trazendo alguns 
exemplos: mostrou, que, sendo necessário modificar e 
dirigir os sentimentos dos três poderes compostos de ho
mens com estes sentimentos, se fazia por isso necessário 
o Conselho de Estado, e a necessidade, que o Rey tem, 
deste corpo para o dirigir e aconselhar, e concluio, que 
naõ parecesse, que elle podia ter outro fim, pois que pa
ra conservar a Constituição naõ éra este o meio, como al
guns pensavam; que a conservação e a existência desta 
estava na sua utilidade, e no enthusiasmo da Naçaõ. 

O Senhor Castello Branco, fazendo diversas reílexoens 
sobre os argumentos do Senhor Vaz Velho, provou com 
elles mesmos, que as paixoens do homem o induzem e o 
dirigem sempre aos desejos de gloria, e da boa reputação, 
e que por isso era insulficiente este Conselho; porém que 
sendo elle necessário, a sua proposta devia sèr feita pelo 
poder Legislativo, para evitar a conseqüência da escolha 
do Rey, de quem sempre os membros do Conselho se de
viam considerar creaturas. Quanto ao dizer-se que naõ 
éra bem, que uma authoridade maior propuzesse a uma 
menor; elle dizia, que a Soberania se compõem de três 
corpos, e que sendo o Legislativo um delles, ainda que 
com differentes attribuiçoens, naõ lhe estava mal propor 
ao Executivo, por listas, os grandes empregados, que 
haõ de aconselhar o Rey, e que o devia necessariamente 
fazer, pois só o corpo Legislativo he que poderia conhe
cer aquellas pessoas que naõ possam fazer mal, eem quem 
deva recair a confiança da naçaõ. 

O Senhor Margiochi se oppoz á existência do Conselho 
d' Estado, considerando-o como segunda Câmara. O Se
nhor—foi do mesmo parecer, pela razaõ da dependência 
em que o conselho estava do Executivo. O Senhor Moura 
deliberou a favor de uni Conselho d'Estado: o que apoiou 



Miscellanea. 433 

o Senhor Pereira do Carmo e outros; e se oppoz o Se
nhor Alvez do Rio e outros. Poz-se a questão a votos; e 
foi approvado que houvesse Conselho d'Estado; por 42 
votos, contra 41. 

31.* Sessaõ 3 de Março. 

Houve algumas duvidas sobre os objectos em que 
tinha versado a discussão e votação á cerca do Conselho 
de Estado, na sessaõ precedente, pretendendo alguns dos 
Senhores Deputados se tinha decidido passase o artigo 
tal qual estava, e outros que só se decidira a existência 
do dicto Conselho, e nada á cerca de sua nomeação 
e attribuiçoens: em quanto a estas, se conveio fosse ob
jecto da Constituição; e tendo-se resolvido, que o que se 
tinha votado éra a existência do Conselho, foi proposta a 
questão, se seria nomeado pelas Cortes ou proposto o nu
mero de Candidatos ao Rey, para que d'entre elles es
colhesse: fez-se chamada nominal, e acharam-se 83 de
putados presentes ; 48 dos quaes votaram, que os mem
bros do Conselho de Estado fossem propostos e naõ no
meados pelas Cortes; 36 deputados votaram contra; e de
cidio-se que as palavras do artigo fossem somente estas. 
" Haverá um Conselho de Estado composto de Membros 
propostos pelas Cortes, na forma que a Constituição de
terminar." 

Os artigos addicionaes, propostos pelo Senhor B. Car
neiro foram regeitados, menos o segundo, que tracta da 
dotação do Rey e Familia Real. Regeitou-se também a 
addiçaõ proposta pelo Senhor Giraõ, sobre a inviolabili
dade da casa do cidadão, ficando entendido, que se tracta-
ria disto na Constituição. 

O regulamento sobre a liberdade da imprensa pro-
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posto pelo Senhor Soares, foi opposto pelo Senhor Arce
bispo da Bahia, que desejava a Censura nos objectos 
puramente de Religião ; e pelo Senhor Castelo Branco, 
que disse que algumas das qualificaçoens do proposto 
regulamento lhe faziam lembrar as qualificaçoens do 
Sancto Officio. Foi decidido, que o proposto re
gulamento passase à Commissaõ de Legislação, para dar 
o seu parecer. 

32.» Sessaõ 5 de Março. 

Mencionou um dos Senhores Secretários, entre outros 
papeis do expediente, um officio da Regência, incluindo 
documentos relativos ao Bispo da Madeira: dos factos 
acontecidos naquella Ilha, que obrigaram o Governador e 
Câmara, junetos em Conselho, a mandarem conduzir o 
mesmo bispo a esta cidade, aonde se acha recluso no 
Co vento da Giaça. 

Por occasiaõ de uma petição de N. Sancta Barbara 
Lente na Universidade de Coimbra, em que se queixara 
do Reitor, fizeram alguns dos Senhores Deputados se
veras observaçoens contra os despotismos, que practicava 
o mesmo Reitor, e foi resolvido, que se remettesse o re
quirimento á Regência para que providencee com ener
gia todos os objectos a que elle se refere. 

O Senhor B. Carneiro, referio, que os habitantes das 
Ilhasdos Açores desejavam entrar na boa causa da Naçaõ, 
mas eram embaraçados pelo Bispo e Governador; pelo 
que fez a moçaõ de que se mandasse aquellas ilhas uma 
embarcação de guerra, a qual sondando o espirito popu
lar, operasse, trazendo o Bispo e o Goveruador prezos a 
Lisboa. O Senhor Ferraõ observou, que éra justo; po-
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rém que a nossa marinha naõ proporcionava meios fáceis; 
ao que respondeo o Senhor Vasconcellos, que para este 
effeito bastava uma corveta ou fragata, e depois de ter o 
Senhor Presidente observado, que os mesmos habitantes 
podiam concurrer, uma vez que quizessem, como os 
da Madeira, e notando o Senhor FerraÕ a diííieuldade 
disso, por causa da Fortaleza, e dos meios offensivos, 
que o Governador tem à sua disposição, se assentou em 
se escrever á Regência sobre este objecto. 

O Senhor Vasconcellos apresentou um projecto, em que 
expunha, que estando a findar a tregoa com os Tunesi-
nos, os males, que estes causariam se saíssem a corso, e 
a gloria da naçaõ, que pedia se lhe oppuzesse uma esqua
dra, sendo este meio mais útil e glorioso, que pagar-se-
Ihes um tributo; epropunha, que se mandasse k Regência, 
que fizesse apromptar as embarcaçoens, que se achavam 
no Tejo. O Senhor Freire lembrou a sua opinião ja enun
ciada em outra sessaõ ; e o Senhor Margiochi disse, que 
esta mesma esquadra podia conduzir alguns batalhoens 
às ilhas dos Açores. 

Começou nesta sessaõ a discussão sobre a venda dos 
bens nacionaes; mas foi adiada. 

33*. Sessaõ. 7 de Março. 

Nesta sessaõ apresentou o Senhor B. Carneiro um 
projecto para que por meio das embarcaçoens do cru-
íeiro se fizesse saber ás ilhas dos Açores as circumstan
cias de Portugal, evitando as despezas do preparo de em
barcaçoens para este fim; e para procurar que as ilhas 
por este meio se resolvam a abraçar a justa causa da nossa 
regeneração, pedindo que se tractasse deste assumpto 
com urgência. 
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Sobre a companhia dos vinhos do Alto Douro decidio 
o Congresso, que os lavradores pudessem distillar os 
vinhos, e fazer águas ardentes, naõ as vendendo antes do 
fim de Dezembro, para dar tempo á venda dos vinhos da 
Companhia. 

Discutio-se a questão, se as bazes da Constituição de
veriam ou naõ desde ja ter effeito como leys; e se essas 
bazes deviam ser juradas pela naçaõ. Desidio-se, que a 
Commissaõ se encarregasse de indicar com a possivel 
brevidade aquelles artigos das bazes, que deveriam ser 
excluídos de obrar ja como leys, para se expedir o de
creto a Regência nessa conformidade. 

O Senhor Presidente chamou a attençaõ do Congresso 
sobre os grandes abusos, que geralmente se conhecem, 
naõ só pelas reclamaçoens dos povos contra os ministros 
e empregados públicos, no máo desempenho das suas ob
rigaçoens, mas pelo abuso das leys, que naõ tinham a 
devida execução, e pela despeza, que indevidamente se 
fazia; propondo se encarregasse á Regência fizesse cum
prir, com o maior rigor contra os infractores dei Ias. Foi 
isto approvado. 

34* Sessaõ. 8 de Março. 

O Senhor Castello Branco como membro da Commissaõ 
de Constituição propoz a forma de Decreto, que deve ac
companhar as bazes da Constituição, incluindo nas excep-
çoens os artigos 4". 5o. 8". 9 o . 10°. e 12°., os quaes naõ 
podiam ainda dar-se por leys, visto que para sua execu
ção eram precisos regulamentos especiaes. Depois de 
longo debate se decidio que os artigos 4o. e 5". se puzes-
sem em execução; e que os artigos 8o. 9o . 10°. e 11*. 
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sejam exceptüados da execução em quanto se naõ publi
cam as leys e regulamentos, que lhes saõ relativos. 

Quanto à questão se se deveriam jurar estas bazes, 
foram de parecer que sim, os Senhores B. Carneiro, 
Castello Branco, Soares, Alvez do Rio, Margiochi e 
outros; do contrario parecer foram os Senhores Moura, 
Bispo de Beja, Trigoso, F. Borges, Maldonado e outros. 

Decidio porém à maioridade, que todas as authorida
des ecclesiasticas, civis e militares prestassem o devido 
juramento ás Bazes da Constituição, em um dia certo e 
determinado, sendo estas asssiguadas na seguinte sessaõ 
por todos os Deputados, rcmettendo-se á Torre de Tombo 
o original, e ficando no Archivo das Cortes uma copia 
legal 

35*. Sessaõ. 9 de Março. 

Nesta Sessaõ se approvou e mandou remetter à Re
gência, para sua execução, o projecto sobre os Tunesi-
nos. 

O Senhor Borges Carneiro informou o Congresso dos 
procedimentos usados pelo Procurador da Casa da Ray
nha, e disse, que este tinha escripto a todas as Câmaras 
de terras pertencentes â Casa da Raynha, mandando-lhe 
que protestassem contra as determinaçoens do Congresso 
a este respeito; propondo, que se ordene à Regência, 
mande as necessárias informaçoens sobre este assumpto, 
e que a competente Commissaõ à vista dellas desse logo o 
seu parecer. O Senhor Guerreiro, e o Senhor Presidente 
informaram mais circumstanciadamente o Congresso, 
referindo o ultimo destes Senhores alguns factos que pro
vavam o procedimento do dicto procurador. O Senhor 
Alves do Rio disse, que este homem devia ser posto em 
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arresto, e formar-se-lhe processo, pois que isto éra um at-
tentado contra a Soberania da Naçaõ. 

Os Deputados assignâram em dous originaes as Bazes 
da Constituição, e Decreto para sua publicação. 

36. Sessaõ. 10 de Março. 

Os objectos mais importantes nas discusoens desta ses
saõ, foram os projectos sobre a suspençaõ dos ordenados, 
pensoens, egratificaçoens, recebidos sem titulo legitimo, 
assim como sobre os encontros de dividas nos pagamentos 
ao Erário. 

Resolveo-se também a extincçaõ das Caudelarias, como 
nocivas à Agricultura. 

37.* Sessaõ 11 de Março. 

O Senhor Bento Pereira do Carmo apresentou uma 
Memória, sobre o modo de fazer a guerra aos Barbares-
cos, com um mappa das forças, que devem empregar-se, e 
despezas necessárias; composta por Jozé Joaquim Alvez. 

O Senhor Borges Carneiro, expondo a necessidade de 
proceder na presente epocha com a mais activa energia, 
e que, a naõ se fazer assim, enfraquecia a authoridade 
da Regência, propunha, que se lhe mandasse, que exer
cesse a sua authoridade com todo o vigor, que deve ha
ver nas presentes circumsatncias, e sendo lida esta mo
çaõ escripta pelo Senhor Secretario F. Borges, foi deci
dido, que nessa conformidade'se mandassse à Regência. 

Resolveo-se dar seis mil crusados annuaes de ordena
do a cada membro da Regência, e Secretários do Gover
no. Propoz o Senhor Borges Carneiro,- que na mesma 
proporção se pagasse aos do passado Governo Interino 



Miscellanea. 439 

pelo tempo que serviram, incluindo os membros da Junc
ta Preparatória. O Senhor Presidente (Fernandes Tho
mas) disse, que cedia o que lhe pertencia, a beneficio 
da pátria: o mesmo disseram os Senhores Braamcamp 
e Sepulveda. 

Mandàram-se retirar os Membros, que tinham servido 
no passado Governo, e presidio no entanto o Senhor Fil
gueiras ; e foi resolvido, que se concedessem estes orde
nados na forma proposta. 

38*. Sessaõ 13 de Março. 

Aberta a sessaõ, disse o Seubor Castello Branco, que 
antes de se principiar a tractar de outro algum objecto, 
tinha a fazer uma moçaõ da maior importância; e conti
nuou dizendo, que tendo sabido que a Regência remove
ra o Reytor da Universidade de Coimbra, nomeando em 
seu lugar um rapaz de pouca idade, como éra o Principal 
Barbacena; que isto éra exceder os seus poderes, éra in
constitucional, e se fazia indispensável mandar, que a 
Regência, antes de o fazer publico, desse os motivos por
que assim obrara. O Senhor Alves do Rio observou, que 
o Congresso, tendo conferido á Regência o Governo Exe
cutivo, e sendo isto dasuaattribuiçaõ, naõ deveria tomar 
conta de similhante objecto. 

Aqui se seguio uma discussão sobre se ás Cortes deve
ria pertencer a nomeação de empregos maiores; queren
do o Senhor Freire que as Cortes nunca se sujeitassem, 
nem mesmo na nomeação dos empregos, ás decisoens do 
Executivo; e dizendo o Senhor Annes, que estando as 
bazes ja decretadas, o poder executivo ja estava authori
zado para obrar no que era das suas attribuiçoens, como 
a nomeação dos empregos. Depois de larga discussão, 
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cm que tomaram parle vários deputados, e com diversos 
pareceres, naõ foi approvada a moçaõ. 

Os Senhores Braamcamp, Fernandes Thomas, Ferreira 
Borges, Annes de Carvalho, Luiz Monteiro, Baraõ de 
Molellos e todos os mais Deputados, que fizeram pai te 
do Governo Provisório e Juncta Preparatória, cederam a 
beneficio do publico, os ordenados, que lhes tinham sido 
decretados. 

A multiplicidade de petiçoens que se apresentam às 
Cortes, e o tempo que levam a ler-se induzio o Senhor F> 
Borges a fazer uma proposição, para que se nomeasse 
uma Commissaõ de petiçoens; o que foi approvado, de
cidindo-se, que esta commissaõ constasse de sette mem
bros. 

39*. Sessaõ. li de Março. 

Nesta sessaõ se apresentaram os pareceres de varias 
Commissoens, sobre diversos assumptos; como um sobre 
as leys relativas à venda dos gêneros cereaes ; um plano 
sobre a administração do Terreiro de Lisboa, &c. 

Seguio-se a discussão, conforme a ordem do dia, sobre 
o projecto de decreto dos encontros, e compensação de 
dividas nos pagamentos que se fazem ao thesouro: efoi 
tornado a remetter à Commissaõ para o redigir de novo, 
segundo as alteraçoens, que se suggerlram. 

40*. Sessaõ. 15 de Março. 

Abrio-sea sessaõ presidindo o Senhor Vice-presidente 
(Braamcamp) participando ao Congresso o Senhor Presi
dente (Fernandes Thomas) terem-se-lhe aggravado as suas 
moléstias, e pedia ser dispensado nos dias, em que naõ 
pudesse comparecer. 
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O Senhor Miranda em nome da Commissaõ de Artes e 
Manufacturas, leo o parecer sobre o requirimento dos 
Juizes e mestres do officio de Algibebe, que pediam se 
prohibisse a venda de fato feito aos alfaites e negociantes 
deste gênero: a Commissaõ éra de parecer contrario, por
que considerava isto como privilegio exclusivo, o que naõ 
deveria ter lugar. Naõ obstante isto os Senhores Borges 
Carneiro, Castello Branco, F. Borges, Alves do Rio, e 
Soares Franco, sustentaram que éra prejudicial destruir 
os privilégios dos officios encorporados; porque elles da
vam membros para a Casa dos 24, e Senado, para cujas 
despezas concorrem. Approvou-se em fim o parecer da 
Commissaõ. 

41*. Sessaõ. 16 de Março.. 

0 Senhor Guerreiro lêo o parecer da Commissaõ de Le
gislação sobre os requirimentos do Alferes Venacio Joze, 
e Antonio da Silveira Pinto da Fonseca, que se determi
nou fossem incluídos na amnistia, e postos em liberdade. 

Discutio-se o decreto para extincçaõ dos direitos ba-
naes, e opinando o Senhor Brito, que alguns desses direi
tos se fundavam no de propriedade, retorquio-lhe o Se
nhor Pereira do Barmo " Eu naõ reconheço nem reco
nhecerei ja mais, que a liberdade do homem seja patrimô
nio de ninguém." 

Adiou-se ainda a discussão deste objecto. 

42 Sessaõ. 17 de Março. 

A Commissaõ de Agricultura deo o seu parecer sobre 
vários projectos úteis, como livrar dos recrutamentos os 
creados doa lavradores, estradas, &c. Discutio-se o 3. 
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artigo do projecto de De c reto sobre d irei tos banaes, eque 
dizia respeito aos privilégios de Relego ; e passou-se ao 
artigo 4,° que versa sobre a indemnizaçaõ dos proprietá
rios, que uns propuzéram 4 por cento, outros que fosse 
maior, outros que nenhuma; sendo a razaõ de discrepân
cia o supporem os deputados, que estes direitos banaes 
foram adquiridos a titulo oneroso; e outros supporem 
que deviam a sua origem somente a oppressoens illegiti-
mas. Os artigos voltaram à Commissaõ, para indagar 
melhor a matéria. 

43.» Sessaõ. 20 de Mafço. 

Propoz-se a approvaçaõ do Decreto, que julgava legi
timos os acontecimentos de 2 4 de Agosto, e 15 de Sep
tembro ; fez-se chamada nominal, e foi approvado unani-
mentemente; achando-se presentes y (Deputados. 

O Senhor Borges Carneiro pedio que te determinasse, 
que a Regência mande ao Congresso todas as portarias 
&c, que expede, e foi decidido, que a Regência remet-
tesse um diário das suas resoluçoens e as portarias im
pressas em separado. 

O Senado da Câmara de Lisboa, composto de cinco 
Conselheiros, quatro Mesteres, Escrivão da Câmara e 
Procurador da Cidade foram introduzidos na salla das 
Cortes por dous Secretários, tomaram assento à esquerda 
do Senhor Presidente cumprimentando o Congresso por 
sua installaçaõ, e repondendo-lhes o Senhor Presidente 
das Cortes (Braamcamp) retirou-se o Senado acompanha
do pelos mesmos Secretários. 

Continuando a discussão sobre direitos banaes e ser
viços pessoaes propoz o Presidente as seguintes ques
toens . 

1.* Se se aboliriam 6em indemnizaçaõ os direitos ba-
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naes e serviços pessoaes; (resolveo-se que naõ.) 
2.° Se seriam abolidos todos ce direitos banaes sem in

demnizaçaõ; (decidio-se que sim.) 
3.° Se seriam indemnizados os serviços pessoaes nasci-

pos de títulos onerosos ; (decidio-se que sim.) 
4-» Se teriam compensação os donatários da Coroa; (re

solveo-se que naõ.) 
5.» Se ficaria ao arbitrário do colono a escolha da in

demnizaçaõ ou sobrerogaçaõ ; (votou-se que sim.) 
67* Se a indemnizaçaõ ha de ser avaliada pelo tempo 

actual, ou segundo o tempo do contracto ; (decidio-se 
que segundo o tempo actual.) 

0 Senhor Margiochi propoz, que os bens pertencentes 
a corpos de maõ morta fossem considerados como bens 
nacionaes, e incluídos por isso no caso da excepçaõ de 
indemnizaçoens. Opinaram contra este parecer os Se
nhores Guerreiro, Maldonado e outros, dizendo, que em 
quanto estes bens se naõ declarassem nacionaes pelo Con
gresso elles devem considerar-se como propriedade de par
ticulares. O Senhor Borges Carneiro expoz, que vira uma 
relação dos rendimentos dos corpos de maõ morta, os 
quaes excedem aos rendimentos do Estado, e que seria 
indispensável fazer-se-lhes alguma reducçaõ; naõ lhes 
resultando disto grave inconveniente, pois, que estando 
a admittir noviços éra isto uma prova de que tinham 
bastantes rendimentos, propondo que se mandasse à Re
gência, que a Meza do Melhoramento prohibisse o in
gresso o que foi apoiado. 

Discutiram-se ainda outros artigos do projecto. 

44.» Sessaõ. 21 de Março. 

Entrou-se na discussão do decreto, para declarar os 
VOL XXVI. N° 155. 3 L 
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bens que devem ser denominados uacionacs, para appli-
car o seu producto á extincçaõ da divida publica. Re-
duz-se o projecto a que todas as terras, capellasda Coroa, 
direitos reaes, coramendas das três ordens militares e de 
Malta, logo que vagarem, sejam applicadas á caixa de a-
mortizaçaõ. Houve grande debate sobre as commcndas, e 
resolveo-se, que se exceptuassem as da Universidade de 
Coimbra, por dizer o Senhor Castello Branco, que se de
via considerar a Universidade naõ como corporação de 
maõ morta mas sim como estabelicimento publico. 

A commissaõ militar se escusou de dar o seu parecer 
sobre a carta do Commandante da linha de defeza da 
margem esquerda do Tejo, em que pedia instrucçoens 
de como havia proceder, se se apresentassem mais de 
seis navios de guerra de naçaõ estrangeira; e igualmente 
como se devia receber a Sua Majestade ou outra qualque 
pessoa da Familia Real; dizendo a Commissaõ, que sobre 
estes objectos naõ podia, nem lhe competia interpor o seu 
parecer. 

Depois de alguma discussão se resolveo, que á Regên
cia pertencia dar instrucçoens sobre o primeiro objecto; 
e quanto ao segundo, disse o Senhor Ferreira Borges, 
que pelas ultimas noticias da Bahia se sabia haver dous 
mezes, que naõ havia noticias do Rio-de-Janeiro; e 
que de Inglaterra igualmente naõ vinham noticias daquel
la cidade: que isto merecia muita attençaõ, e que éra 
indispensável nomear uma commissaõ especial, que for
masse o plano da forma por que devíamos receber Sua 
Majestade, ou alguma outra pessoa Real, que viesse, o 
que pelos motivos expostos estaria próximo a chegar. 
Ajunctou o Senhor Borges Carneiro, que este silencio nos 
devia fazer estar com maior cuidado, e que he justo dar 
as mais activas providencias. Tendo lembrado o Se
nhor Xavier Monteiro, que para se tractar sobre a forma 
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de receber quaesquer embarcaçoens de guerra, que vies
sem com vistas hostis, devia decidir-se em sessaõ secreta, 
e parecendo que esta opinião se extendia à forma de re
ceber Sua Majestade, opinaram alguns dos Senhores De
putados, e em particular o Senhor Moura, que naõadop-
tava que houvesse sessaõ secreta para este effeito, pcls 
sendo isto objecto de tanta importância naõ devia ser 
tractado senaõ á vista da Naçaõ; o que foi geralmente 
apoiado. 

O Senhor Miranda disse, que éra informado deque ha
via diversas opinioens, eque â chegada de Sua Majesta
de podia recear-se algum inconveniente, pelo que éra 
justo dar providencias. O Senhor Xavier Monteiro disse, 
que nada se devia recear, pois as nossas embarcaçoens 
estavam podres no Brazil, e das estrangeiras, nem se 
mettem nisso, nem nós deixamos de saber que embar
caçoens podem vir com tal fim; que se alguma cousa de
vemos temer saõ as forças moraes, e naõ as forças phisi-
cas, e que as diversas opinioens he que podem causar 
algum cuidado. 

O Senhor Soares disse, que dessas se naõ deviam re
cear, que nada valiam as enadas opinioens, pois naõ ti
nham influencia, e quando ellas perturbam a ordem pu
blica a Policia vigia, e ella as punirá : e que se nomee a 
Commissaõ especial, para dizer a forma por que deve ser 
recebido S. Majestade. 

O Senhor Moura observou, que éra escusada a Com
missaõ, bastando que o Congresso decidisse este objecto 
na seguinte sessaõ. Referio-se á Commissaõ de Consti-
tuiçaõjunctamente com os Senhores Povoas e Vasconcel
los. 
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45.* Sessaõ. 22 de Março. 

O Senhor Soares Franco, em nome da Commissaõ de 
Constituição, apresentou o plano da forma por que deve 
ser recebido Sua Majestade, ou alguma pessoa da Real 
Familia, quando se apresente, o qual se reduzia a que, 
no caso de chegar à foz do Tejo, a Regência dará logo 
parte às Cortes, as quaes mandarão um dos seus mem
bros fora da barra, se o tempo o permittir, para dizer-lhe, 
que pôde entrar a nào que trouxer Sua Majestade eReal 
Familia, ficando o resto da esquadra fora da barra; que as 
Cortes declararão sessaõ permanente, e nomearão uma 
Commissaõ de 24 membros, se for Sua Majestade que 
tenha vindo, e de 12 se for outra pessoa da Real Fami
lia, a qual Deputaçaõ lhe apresentará as bazes da Consti
tuição ou a mesma Constituição, se ja estiver feita, pa
ra a jurar antes de desembarcar: que immediatamente Sua 
Majestade, ou outra qualquer das Reaes Pessoas, se dirigi
rá ao Congresso a ratificar o juramento; e que a Regên
cia empregará todos os meios convenientes para susten
tar o decoro devido à Alta Dignidade Real, e para manter 
a boa ordem no publico. 

Continuava a discussão sobre os bens nacionaes, quan
do foi interrompida, por se annunciar a chegada da 
Deputaçaõ da Ilha da Madeira, que veio a despedir-se 
do Congresso, o que foi feito com o mesmo ceremonial 
de sua primeira recepção» 

46.* SessaS. 23 de Março 

Ventilou-se nesta sessaõ o artigo das commendas. Tor
nou a agitar-se o plano sobre o recebimento de Sua Ma
jestade, principalmente no caso em que elle venha acom
panhado de vasos de guerra estrangeiros: os quaes pelos 
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tractados deviam ser recebidos em certo numero. Sobre 
isto disse o Senhor Soares Franco, que a este respeito 
julgava a Commissaõ, que em nada seoffendiam os trac
tados ; porque o acto de receber a Sua Majestade he um 
acto constitucional; e um pacto, que se Ia a formar na
quelle momento entre a naçaõ e o Rey; 110 qual naõ de
via presidir força alguma coactiva: que aquellas embar
caçoens, no caso de virem, apenas lhes éra suspendida 
a entrada por algumas horas, e que bem sabíamos, que 
as naçoens estrangeiras se naõ intromettem nos nossos ne
gócios internos. O Senhor Miranda lembrou, que ainda 
assim seria justo previnir disto os encarregados de Negó
cios das naçoens estrangeiras em Lisboa. 

Perguntou um dos Senhores Deputados, que se deve
ria fazer, no caso que S. Majestade ou outra pessoa Real 
naõ quizesse jurar a Constituição. Respondeo o Senhor 
Moura, que isso éra um caso imprevisto, e como as Cortes 
se declaravam permanentes, nessa occasiaõ ellas decidi
riam. 

Emendou-se o projecto, que em lugar de um fossem 
dous membros da Regência (e naõ das Cortes) receber 
primeiro El Rey; que entrassem todos os navios Portu
guezes que Sua Majestade deve vir ao Congresso, acom
panhado dos 24 Deputados, e finalmente, que a Commis
saõ redigisse o juramento, que S. M. ou outra qualquer 
Pessoa Real que viesse devia fazer, e finalmente a forma 
porque deve ser recebido, quando chegue a outro qual
quer porto do Reyno de Portugal. 

0 Senhor Alves do Rio instou,que se accelerasse a abo
lição da Inquisição, para obstar as despezas, que ainda 
se estaõ fazendo com aquelle tribunal, o que ficou para se 
tractar em outra sessaõ. 
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47a Sessaõ, 24 de Março. 

Nesta sessaõ se tractou do projecto do Senhor Margio
chi, para a abolição da Inquisição: este Deputado exami
nou a historia do estabelecimento e seus males, propondo a 
sua abolição; e no mesmo sentido fallou Senhor Giraõ. 

O Senhor Castello Branco disse:—Tenho ouvido tudo 
quanto se tem dicto a respeito do Sancto officio, e naõ 
podendo fallar, como testemunha, senaõ do meu tempo, de
verei porém dizer algumas cousas a respeito deste estabe
licimento. Existe sem duvida uma razaõ, que deve corri
gir as acçoens eos pensamentos do homem, e uma razaõ, 
que he seu attributo mais essencial, e que o deve regular, 
segundo os principios de Justiça gravados em seu coração; 
mas desgraçadamente esta razaõ emudece na presença 
das paixoens, e a imaginação humana, sempre fértil em 
chimeras, lhe substitue ordinariamente ideas phantasti-
cas, que o interesse dos homens, e o habito tornam 
sagradas e respeitáveis, em quanto outras naõ vem de 
novo occupar o lugar das primeiras. O philosopho, entre 
tanto, contemplando com alguma imparcialidade as in
stituiçoens de todos os tempos e de todas as idades, 
chamando-as com igual imparcialidade a um exame, mas 
reconhecendo em todas ellas a mesma origem, distinguin
do em cada uma o character da idade, que lhe he próprio, 
accommoda-se aquellas, que ultimamente adquiriram a 
veneração, esperandotoda a via que outras venham substi
tuídas nas idades futuras. Talhe a vicissitude das cousas 
humanas, naõ nos admiremos pois, se as mesmas acçoens, 
que em outros tempos foram dignas de coroas e de prê
mios, depois saõ punidas no cadafalso; ou se, pelo con
trario, as que foram reputadas como crimes saõ hoje con
sideradas como virtudes. A tolerância he pois um at
tributo do homem que pensa; porque tambein ninguém 
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deve conceber a temerária presumpçaõ de que suas 
obras, por mais accreditadas que sejam, possam nas idades 
futuras conservar o mesmo gráo de respeito e admira
ção. No tempo em que o Sancto Officio e as Inquisi-
çoenfi foram introduzidas, a inquisição existia ja de fac
to em todo os paizes; he uma verdade de que nós naõ 
podemos duvidar. O que as inquisiçoens faziam em um 
paiz, os parlamentos, os Tribunaes, e os Magistrados 
practica vam geralmente em toda a parte, porque este 
éra o espirito do século. As guerras, as perseguiçoens 
religiosas haviam preparado muito dante maõ este modo 
de pensar. Podemos nós esquecer o que debaixo de 
differentes determinaçoens aconteceo nesses mesmos 
paizes, que nos criticavam de bárbaros, porque conser
vávamos a inquisição ? Poderemos esquecer-nos do mas
sacre do dia de S. Bartholomeo em França; dessa na
çaõ reputada pela mais culta da Europa ? Isto naõ era 
Inquisição. Se em Portugal houve este estabelecimen
to, he porque (naõ uos devemos envergonhar de o dizer, 
porque he publico) entre nós foram mais tardios os pro
gressos do entendimento humano ; entretanto ja vemos 
que a nosssa Inquisição tinha tomado o character do 
seoulo, conformando-se com as instituiçoens publicas. 
Nem eu ja mais por interesse algum me prestaria a ser 
ministro de similhantes horrores, se existissem, e antes 
mendigaria um paõ, que ver-me exposto a ter que coni-
metter essas açoens, que me horrorizam. Naõ nos re-
revoltemos contra o espirito do século; revoltemo-nos con
tra nossa loucura, porque naõ ha cousa de que o ho
mem naõ seja capaz, quando suas paixoens o aconselham 
e extraviam. Quantas instituiçoens haverá ainda, entre 
nós, que os séculos futuros olharão talvez como loucu
ras, e que o habito ou a ley faz agora respeitar? Entre 
tanto, quando chamo tudo o que nos cerca a um exame 
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philosophico, estou tam certo que isto ha de acontecer, 
nos séculos futuros, como estou certo que dous e dous 
saõ quatro. Por tanto, por bárbaro que seja o estabeli
cimento do Sancto Officio, por terríveis que sejam seus 
males á humanidade, jamais nos devemos revoltar contra 
os indivíduos, que as circumstancias haviam chamado a 
tal modo de vida, modo de vida authorizado por uma ley, 
que até agora éra tam respeitável entre nós, como as 
que legislavam sobre as cousas mais sagradas; porque 
ella tinha sido estabelecida pela authoridade suprema, 
que os Portuguezes reconheciam. Eu voto que as In-
quisiçoens sejam abolidas; que aêja até execranda a me
mória de um tal estabelicimento; porém naõ posso deixar 
de chamar a attençaõ deste congresso, sobre indivíduos, 
que tem 30 e 40 de serviços; que tem feito depender 
delle a sua subsistência, e que esta subsistência depende 
no futuro dos recursos, que este mesmo congresso lhes 
conceda. No que tenho dicto hei cumprido com os dous 
deveres, que me convinha cumprir. Como representante 
da Naçaõ, tenho votado pela extincçaõ de um tribunal, 
que he bárbaro, que naõ pôde existir de accordo com as 
leys presentes, nullo que elle fosse, e que repugna às 
ideas liberaes, que haõ de fazer a minha felicidade, ea da 
minha Naçaõ. Como membro de uma Corporação, tenho 
lembrado a esta Assemblea o que he próprio do meu de
coro, e o que julgo justo, respectivamente a ella. Agora 
peço licença para retirar-me." 

Oppuzéram-se os Senhores Deputados a que se retirasse, 
expressando que naõ éra uecessario, e naõ lho permitti-
ram, a pezar do Orador insistir. 

Falláram vários Deputados, e se ajunctaram ao pro
jecto alguns artigos; como que os papeis da Inquisição 
fossem remettidos à Salla dos manuscriptos da Bibliothe-
ca publica; que a Regência remetesse ao Congresso uma 
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lista dos empregados, e seus ordenados; que os bens re
vertam ao Erário, e delles se paguem as pensoens, que o 
Sancto Officio dá ; que todos os provimentos passados 
desde 15 de Septembro 1820 a novos empregados sejam 
nullos. 

Remetteo-se o decreto à Commissaõ de Legislação, 
para o redigir de novo, com as emendas mencionadas. 

48.* Sessaõ. 26 de Março. 

OMinistro dos negócios estrangeiros apresentou-se nas 
Cortes para annunciar a revolução do Piemonte; e entre 
um júbilo universal gritou o Senhor Carneiro, " Vivam 
os discípulos da Hespanha." 

O Arcebispo da Bahia e os Bispos de Beja e Castello 
Branco representaram, que tinham recebido ordem da 
Regência, para, como Bispos, prestarem o juramento às 
bazes da Constituição, o que também deviam fazer como 
membros das Cortes. Decidio-se, que o Soberano Con
gresso assistisse em corpo ã funcçaõ do juramento, e 
que cada um dos Senhores Bispos, que eram Deputados, 
remetessem a seus Bispados certidão do juramento, que 
desta forma dessem. 

Elegeo-se para presidente do seguinte mez o Senhor 
Braamcamp, por 65 votos; e para Vice Presidente o Se
nhor Ferreira de Moura com 24; naõ tendo nenhum a 
pluralidade absoluta se tornou a votar, e saio eleito o 
Senhor Bispo de Beja com 49 votos. Para Secretários 
fòram os Senhores Freire, Felgueiras, Barroso, e Men
donça Falcaõ. 
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49.* Sessaõ 27 de Março. 

O Ministro dos negócios da Marinha se apresentou 
nas Cortes, para annunciar officialmente a revolução do 
Pará, e disse :"—As noticias, que tenho a honra de com
municar a este Augusto Congresso, saõ da maior trans
cendência. A sagrada causa da nossa liberdade está 
consolidada em ambos os hemispherios, o nosso monar
cha o Senhor D. Joaõ VI. annuio aos votos da Naçaõ. 
A relação, que apresento, he feita por pessoas, que eu 
conheço, e pelas quaes respondo; e igualmente apresento 
o officio dirigido pelo Governo Provisório do Pará, e tra
zido pelo alferes de milícias Domingos Simoens da 
Cunha." 

O Senhor B. Carneiro propoz, que se entrasse nas actas 
um protesto, contra os procedimentos da Áustria a res
peito de Napoies, o que depois de algum debate naõ foi 
approvado. 

50*. Sessaõ. 28 de Março. 

Leo-se uma representação do ministro da Marinha 
em que propunha se abolissem como inúteis os tribunaes 
do Almirantado e Juncta da Fazenda, e que estas repar-
çoens sereduzissem ao Estado em que estavam durante 
o Ministério de Martlnho de Mello. Apresentou-se um 
projecto de decreto, para serem os habitantes de Lisboa 
desonerados dos direitos de siza, &c. E outro para a re
messa de papeis officiaes, pelo Correio. 
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51a. Sessaõ. 30 de Março. 

Outro motivo de alegria se offereceo ás Cortes nesta 
sessaõ; apresentando-se o Ministro dos Negócios da Ma
rinha a noticiar a revolta da Ilha de S. Miguel, nos se
guintes termos:—Tomo a liberdade de distrahir por um 
momento as augustas funcçoens deste congresso, para 
annunciar, que a sagrada luz da liberdade principiou a 

•Iluminar os nossos irmaõs dos Açores. Sabe-se por of
ficio do Major José da Costa e Albuquerque, que, na ilha 
de S. Miguel se jurou, faz hoje 14 dias, obediência ao 
Governo deste Reyno, e à Constituição, que as Gôrtes 
fizerem; que o seu Governador foi substituído por cinco 
membros, sem ter havido nenhuma desordem." 

Houve longa discussão sobre o requirimento dos Len
tes, Doutores, &c da Universidade de Coimbra: e pare-
ceo a muitos dos Senhores Deputados, que éra neces
sário adoptar-se uma reforma geral, e por isso se adiou a 
discussão. 

O Senhor Gouvêa Ozorio, pedio se determine já à Re
gência faça suspender o Beneplácito Regio, concedido 
para as renuncias dos Benefícios, dizendo que isto éra da 
maior urgência, &c. foi apoiado, que se expedisse hoje 
mesmo ordem á Regência. 

Entrou a dicussao sobre o projecto dos militares, 
no segundo artigo do qual se propunha dar baixa a uma 
décima parte do exercito, principiando do 1.° de Janeiro 
de 1822. O Senhor Castello Branco queria, que desde ja 
se reduzisse a 16 ou 20 mil homens, segundo a popula
ção do paiz, e recursos, que actualmente ha para o sus
tentar. Resolveo-se o artigo, como se acha no projecto. 
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Approvou-se lambem o decreto para o regulamento da 
Thesouraria das Cortes. 

52». Sessaõ. 31 de Fevereiro. 

O Senhor Miranda, por parte da Commissaõ das Artes, 
apresentou o parecer sobre as fabrias de Portalegre Fun
dão e Covilhaã, no qual expunha ser admissível o offe-
ricimento de Antonio de Souza de Amorim, que se offe-
recia a fornecer o Exercito, Armada, e Creadosda Casa 
Real, de toda a fazenda para os fardamentos, por menos 
50 reis em covado, offerecendo outras vantagens. De
pois de differentes reílexoens decidio-se, approvando o 
parecer que dava a commissaõ. O Senhor Luiz Mon
teiro, por esta occasiaõ appresentou o tractado feito com 
a Inglaterra em 1810, e lêo delle o Artigo 26 ; pedindo 
que a Commissaõ de Legislação, tomando-o em conside
ração, com madureza, observasse se be possivel reclamar 
pela sua exacta execução sem alterar em nada a boa 
harmonia e execução do mesmo tractado; mas só fazer 
justas reclamaçoens, que possam concorrer a beneficio da 
naçaõ. Remetteo-se esta às Commissoens de commercio 
e Legislação. 

O Senhor Castello Branco propoz o seguinte projecto, 
para obstar a despezas do Thesouro, e à miséria que 
soffrem muitos dos soldados, pelo maior numero do ex
ercito, concebido em três artigos: 1.* que o Exercito 
seja reduzido à força de 20.000 homens em tempode 
paz: 2.° que se comecem a dar as baixas desde o 1.* 
de Julho do corrente anno, aos soldados, officiaes infe
riores, &c. 3.° que os officiaes conservarão o soldo, à 
excepçaõ daquelles que devem ter reforma conforme a 
ley. 
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O Senhor Freire lêo o decreto para a extinção da In
quisição: houve grande discussão sobre o preâmbulo,em 
que os Senhores Maldonado, Fernandes Thomas, e B. 
Carneiro observaram, naõ serem conformes os motivos, 
que nelle se allegávam, aquelles, porque realmente se ti
nha abolido. O i>enhor Arcebispo da Bahia tentou con
ciliar os diversos pareceres; e por fim se assentou, que o 
preâmbulo dissesse, " que éra extincto por ser opposto ao 
systema constitucional." 

Na discussão do decreto sobre a applicaçaõ de bens 
nacionaes á amortização da divida publica, se examinou 
o 4.° artigo, que applica a este effeito os rendimentos dos 
officios, benefícios, dignidades, &c. da Igreja Patriarchal, 
conservando a quem os possue só metade, quando ella naõ 
importe menos de 300.000 reis. O Senhor B. Carneiro 
fallou contra o estabelicimento da Patriarchal, como in
útil, eque naõ existe em outros Estados Catholicos, que 
tem muitos mais meios de sustentar similhante fausto 
ecclesiastico. Que o luxo deste estabelicimento he es
candaloso, opposto à humildade dos apóstolos; inventado 
para occupar os filhos segundos dos Nobres, que se naõ 
querem dar ao trabalho; e pezado até pelas despezas, que 
se fazem para adquirir quatro chapéus oubarretes cardi-
nalicios, que tem custado à naçaõ 123 contos de reis. Que 
o mal que fazia à naçaõ se exemplificava no presente 
comportamento do actual Patriarcha, que contrariava as 
resoluçoens do Soberano Congresso. 

Foi apoiado por muitos Senhores Deputados, e o Se
nhor Moura chamou a attençaõ do Congresso ao proce
dimento do Patriarcha, que se pretende oppôr à von
tade de três milhoens de homens; que esta opposiçaõ 
éra contra a reconhecida Soberania da Naçaõ; que 
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devia conhecer-se se isto he ou naõ crime, e que devia 
formar-se um tribunal pura julgar este homem. 

Sobre o modo de proceder contra o Patriarcha houve 
renhido debate; propoz o Senhor Moura, que se decla
rasse a sessaõ permanente, em quanto se tractava disto; 
querendo o Senhor Trigoso, que se attribuisse a hallucina-
çaõ o que fez o Patriarcha; e outros, que isso naõ éra 
crime, sendo livre aceitar ou naõ uma ley fundamental 
nova ; outros que se creusse um tribunal para conhecer 
deste crime, outros, que sejulgasse pelas ordenaçoens do 
Reyno, nos crimes contra o Estado; depois de vários 
pareceres resolveo-se, que se mandassse vir ás Cortes 
immediatamente o Ministro do Interior, o qual apare-
ceo em poucas horas, e appresentou os documentos rela
tivos a este negocio; e constavam : Io a procuração ou 
protestaçaõ do Patriarcha, em que prestando o juramen
to reprova os artigos 10 e 17 das Bazes: 2.° uma portaria 
da Regência, pela qual o mandou recolher ao Convento de 
Bussaco : 3.° uma ordem ao Desembargador Manuel de 
Macedo, para conduzir S. Em.* ao seu destino: 5.* uma 
ordem ao Prior do Coveuto de Bussaco, para receber o 
Patriarcha e tractallo com o respeito devido à sua gia-
duaçaõ : 5." um officio ao mesmo Patriarcha, incluindo 
a portaria : 6.* um officio ao principal Silva para o Go
verno da Patriarchal na auBcencia de S. Em. e 7." um 
officio ordenando uma escolta de cavallaria de 20 ho
mens, commanda por um Tenente, para accompanhar o 
Patriarcha. 

Continuou a discussão sobreo modo de proceder con
tra o Patriarcha, e depois de mui longo debate nada se 
decidio. 
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53*. Sessaõ. 2 de Abril. 

Ao lêr-se a acta, duvidou-se da decisaõ de haver sido 
declarada a sessaõ permanente, quando ella tinha sido 
adiada; mas resolveo-se, que a permanência se entendesse 
de continuar o mesmo assumpto, nesta sessaõ, sem se 
interromper cora outros negócios. Os mesmos deputa
dos, que opinaram pela erecçaõ de um tribunal, para pro
cessar a Patriarcha, e outros meios similhantes, olharam 
agora a questão por diversa face; e o Senhor Pereira do 
Carmo foi de opinião, que nem havia tribunal, a quem 
pudesse competir o julgar do caso do Patriarcha, nem 
ley applicavel a elle, pois ainda que se suppozesse ap
licável a do Livio 5. tt. 6. da Ordenação, nunca elle pro-
pinante queria que tal ley de sangue viesse enxovalhar 
os pacíficos e moderados fastos da nossa insurreição; e 
e annuia à proposição do Senhor Moura, que se decla
rasse, que o Patriarcha rernunciava a ser cidadão, nao ju
rando as bazes, e que esta declaração éra conforme aos at-
tributos do poder Legislativo. 

0 Senhor Castello Branco éra de opinião, que ainda 
8eadmittÍBse o Patriarcha, se elle se desdissesse: foi muito 
desapprovado. 

O Senhor Arcebispo da Bahia, e alguns outros, pre
tendiam, que se desse tempo ao Patriarcha, para conhe
cer o erro em que caíra. O Senhor Camello Fortes até 
disse, que seria justo averiguar o estado mental de S. 
Em.». 

Depois do mais renhido debate, e muitas e diversas 
opinioens, se concordou no seguinte decreto:— 

" As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, considerando, que só he membro da 
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Sociedade, aquelle que quizer submeter-se à ley funda
mental da mesma sociedade, declaram, que todo o Por
tuguez, que recusar jurar simplemente, e sem restricçaõ 
alguma a Constituição e as bazes delia, deixa de ser cida
dão e deve sair immediataraeute do território Portu
guez." 

Que o cidadão que recusa jurar a Constituição deixa 
de ser cidadão, foi approvado por 88 votos contra um : que 
deve sair do Reyno, foi approvado por 84 votos contra S. 

54*. Sessaõ. 3 de Abril. 

Esta sessaõ foi dedicadaâ abolição do Commissariado, 
e outros objectos de Fazenda Publica ; discutindo-se tam
bém a extinção dos benefícios da Patriarchal, a que se 
oppoz o Senhor Trigoso, dizendo que os benefícios eccle
siasticos formam direito perpetuo, e que por isso se nao 
podem tirar aos que os possuem. Foi isto remettido à 
Commissaõ Ecclesiastica, e de Fazenda, para fazer um 
plano, que abranja todos os benefícios ecclesasticus do 
Reyno. 

55.* Sessaõ. 4 de Abril. 

O Senhor Pessanha, em nome das Coro missoens de Con
stituição e de Poderes, lêo o parecer das mesmas, sobre 
o officio remettido pelo Governo do Pará, reduzido aos 
seguintes termos. " Que as commissoens desejavam 
ver chegar o agradável momento, cm que pudessem dar 
legalizados os poderes dos deputados do Para, tanto mais 
quanto que elle tem a primazia entre as partes integra»-
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tes do Reyno Unido, que se tem reunido á causa con
stitucional ; porém que em quanto ao deputado, que 
dalli enviam, e de que o officio faz mençaõ, se naõ pôde 
considerar com o Deputado da Naçaõ. Entre tanto jul
gam as Commissoens, se deve conceder ao mesmo De
putado a honra de ser apresentado ao Congresso, pela 
mesma maneira que o foi a deputaçaõ da ilha da Madei
ra, e que participe da mesma honra a da ilha de S. Mi-
gnel." Foi isto approvado. 

Começousse também nesta sessaõ, a discussão sobre o 
decreto a respeito dos gêneros cereaes. 

56.* Sessaõ. 5 de A bril. 

O Senhor Borges Carneiro, por occasiaõ de um requi
rimento, pedio, que se recommendasse à Regência proce
desse contra o Desembargo do Paço, por este naõ casti
gar os Ministros, que com mettem abusos: foi apoiado» Pro-
poz-se também a abolição do Desembargo do Paço e cre
açaõ de um tribunal superior de Justiça; mas isto naõ 
foi approvado; porque a Commissaõ de Legislação 
tracta da reforma de todos os tribunaes, e se devia espe
rar pelo resultado de seus trabalhos a este respeito. 

Foi annunciada a chegada do Ministro da Marinha, 
com a Deputaçaõ do Para, composta do Alferes Domin
gos Simoens da Cunha, e outro, que sendo introduzidos no 
salaõ das Cortes, pelos Senhores Secretários Barrozo e 
Felgueiras, tomaram lugar à esquerda do Senhor Presi
dente, e disse o Ministro da Marinha; que obedecendo 
às ordena das Cortes tinha a honra de lhes apresentar a 
Deputaçaõ enviada pela provincia do Para. Passou o 
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companheiro do dicto Alferes afazer um elegante dis
curso, que satisfez completamente o Congresso, no fim 
do qual se deram repetidos vivas, cora o maior enthusias
mo, por tam solemne motivo; recitando depois o Senhor 
Presidente outro discurso, se repetiram os vivas, e dizen
do immediatamente o Senhor Fernandes Thomas, que 
se assentasse em naõ tractar mais com o vergonhoso nome 
de Capitania aquella provincia; devendo, por serem nos
sos irmaõs, ser considerada, como uma provincia do Rey
no de Portugal: foi approvado. O Senhor Alves do Rio 
propoz, que a Deputaçaõ do Para fosse convidada para 
asssistir ao resto da sessaõ, na Tribuna do Corpo Di
plomático ; e Senhor Fernandes Thomas ajunctou, que 
igualmente o fosse para todas as vezes que quizesse; fo
ram aprovadas estas moçoens; e saindo o Ministro dos 
negocio» da Marinha, acompanhado pelos Senhores Se
cretários, subio para a competente tribuna a Deputaçaõ 
do Para, e continuou o Congresso a discusaõ sobre o ob
jecto pendente. 

55«. Sessaõ. O de Abril. 

Propoz-se, que os emolumentos e propinas tam gravo-
sos aos requerentes em todos os tribunaes e repartiçoens 
publicas, se reduzissem ao estado em que se achavam em 
1816. Naõ houve resolução. 

A Commissaõ ecclesiastica fez um relatório sobre o 
requirimento de Maria Cândida Ludovina, religiosa em 
Lagos, queixando-se de que a fizeram professar violen
tamente, e que padecia moléstias ha 26 annos; e que por 
isso lhe fossem annulados os votos. O requerimento foi 
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remettido a Regência, reconhecendo-se a justiça da sup
plica. 

Decidio-se a final a extincçaõ do Commissariado. 

58a. Sessaõ. 7 de Abril. 

O Sr. Presidente apresentou uma carta, que lhe fora 
remettida pelo Ministro da Marinha, participando, 
que conferindo os papeis enviados pela ilha de S. 
Miguel concluirá delles naõ vir o major Albuquer
que authorizado como Deputado ao Soberano Congresso; 
mas sim como portador de papeis. O Senhor Alves do 
Rio indicou, que se fizesse mençaõ no Diário, que o 
mesmo Major naõ éra recebido, por naõ vir authorizado, 
e deve ser considerado como portador das cartas daquel
le Governo. Assim foi approvado. 

Nesta sessaõ, por occasiaõ de alguns requirimentos se 
fizeram acres observaçoens contra o Reitor da Universi
dade de Coimbra, e o Senhor Brotero disse, queja em 
outro tempo propuzera a Sua Majestade o ser incompatí
vel, que o Bispo de Coimbra fosse junctamente o Reitor 
da Universidade; concluindo, que devia ser expulso da
quelle lugar. Resolveo-se, que a Regência proceda ao 
despacho de Lentes de todas as faculdades para a Uni
versidade, na conformidade das leys a este respeito. 
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Rsfiexoens sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL RRAZJL E ALGARVES. 

Revolução na Monarchia Portugueza. 

Ja naõ podemos limitar as nossas observaçoens, sobre a revo
lução, tanto em theoria como em practica, tanto em apprehen-
soens do futuro como em factos do presente, unicamente ao Rey
no Portugal: a Europa e a America Portugueza tem entrado na 
revolução, e he somente a Corte do Rio-de-Janeiro, quem em 
seus procedimentos parece ainda ignorar os factos importantes, 
que tam immediatamente lhe respeitam. 

Parece incrível, mas be verdade incontestável, que ha annos 
uma revolução séria ameaçava toda a Monarchia Portugueza, e 
que ha muitos mezes arrebentou em Portugal, com os decididos 
characteres de uma revolução geral; e que até agora o Ministério 
do Rio-de-Janeiro se conserva em tam uniforme silencio, como 
se as cousas fossem progredindo em sua marcha ordinária, no an
damento dos tempos mais pacíficos e regulares. Este procedi
mento espantoso, nem merece justificação, nem admitte des
culpa. 

Ja annunciamos, depois da revolta na Ilha de Madeira, outra 
igual na Ilha de S.Miguel, outra similhante no Pará; e estes 
dous últimos acontecimentos foram oflícialmente communicados 
ao Governo e Cortes de Portugal. 

Quaotoá Ilha de S.Miguel, os povos dos Açores, vendo che
gar um novo Governador (Stockler) que se dizia haver jurado o 
reconhecimento das Cortes, por se achar em Lisboa ao tempo da 
revolução; concebeo esperanças de que se Ia a melborarseu Go
verno. Mas o Governador só se aproveitou da sua estada em 
Portugal, para entrar nos planos e combinaçoens do Conde de 
Palmella. 

O rigor do inverno tinha impedido as communicaçoens entre a 
Terceira e S. Miguel; mas no mez de Fevereiro chegaram a Pon
ta Delgada noticias de Angra, e officios do Governador, datados 
de Novembro precedente ; em que desenvolvia o seu systema. 
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A p. 386, copiamos o officio daquelle Governador, em que man
da suspender todas as relaçoens políticas com Portugal; e a p. 
387 copiamos outro, pelo qual o mesmo Governador estabelecia 
um rigoroso systema de espionagem, e terrorismo, ao abrigo da 
ley novíssima contra as sociedades particulares. Accresceo a isto, 
que por um officio de 1 0 de Novembro ordenava ao Corregedor, 
de S. Miguel, que examinasse escrupulosamente a chegada de 
passageiros, prendendo os que lhe fossem suspeitos, o que reite
rou em outro officio de 8 de Fevereiro deste anno ; havendo este 
mesmo Governador tomado sobre si, por ordem sua de 14 de Ja
neiro, pôr a lanços para arrendar a quem mais desse, todos os 
officios de Justiça; medida naõ só arbitraria por ser além das 
faculdades de um Governador, mas de perniciosas conseqüências, 
pois delia se segue, que, os que assim compram os officios, por 
força baõ de esfolar o povo, para ter com que pagar a peita, por 
meio da qual obtém esses officios. 

A estas medidas irritantes, provindas de um Governador, que 
queria mostrar-se tam bem affecto a El Rey, se unia a conside
ração de que esse mesmo Stockler fora quem em Lisboa fez a fal
ia a Junot, porque se pedia a Napoleaõ um Rey para Portugal; 
assim como seucoadjuvador, Palmella, fora um dos queassigná-
ra a petição para o mesmo fim: a oppressaõ, pois, marcada pe
la hypocrisia, naõ podia seduzir ninguém, posto que cuberta com 
o nome d'El Rey. 

Nestes termos, desenganou-se o povo de S. Miguel, vendo que 
bem longe de dever esperar melhoramento algum com o novo 
Governador, este vinha a impór-lhe novos carregos, e mais de
cidida oppressaõ; e o resultado destes passos de Stockler, foi 
sublevar-se o povo, derribar as authoridades existentes ; erigir 
um Governo provisório; e reconhecer as Cortes de Portugal. 
Aos 33 de Março chegou a Lisboa o Major Jozé de Medeiros da 
Costa e Albuquerque, authorizado por aquelle Governo provisó
rio, para annunciar formalmente estes suecessos ao Governo de 
Portugal. 

A revolução do Pará levou a mesma vereda,- e foi annunciada 
ao Governo de Portugal pelos seguintes officios. 
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" Illustrissimos e Excellentissimos Senhores. O primeiro Ve
reador põem aos pés de Vossas Excellencias o memorial de agra
decimento, pela parte que lhe toca ; e declara a adhesaõ com 
que este Senado da Câmara do Pará se conduzio a por em practi
ca o seu patriotismo, no dia 1," de Janeiro do anno corrente ; o 
que me inspira a confiança de participar a Vossas Excellencias 
estes suecessos. Nós todos geralmente proclamamos o nosso 
Rey o Senhor D. Joaõ VI., e juramos obediência i nossa nova 
Coustituiçaõ, e ás Cortes que a fizerem, cuja Soberania se tem 
ja conhecido, e lhe prestamos a nossa devida obediência. O povo 
desta provincia recuperou os seus primeiros direitos naquelle tam 
assignalado dia; e constituio nesta capital uma Juncta provisória 
de nove Deputados, que julgo formaram e daraõ parte do seu 
estabelicimento a vossas Excellencias. A Vossas Excellencias 
he dado descubrir a ordem social debaixo das ruínas, que a na
çaõ por tanto tempo tem experimentado, e restabelecer a fortuna 
no meio dos estragos. A pátria acompanha a Vossas Excellen
cias com os seus desejos, para assegurar a gloria da uaçaõ Por
tugueza. Pará 4 de Fevereiro de 1821. (AssignadoJ Antônio 
Jozé Monteiro." 

" Illustrissimos e Excellentissimos Senhores.—Chamados pelo 
voto livre e espontâneo dos habitantes desta cidade ao Governo 
provisório da Capitania, temos a honra de participar a Vossas 
Excellencias que no dia 1.° de Janeiro do corrente anno, o povo, 
as tropas, e todas as authoridades constituídas desta capital, 
acclamaram e solemnemente juraram obediência a EU Rey o Se
nhor D. Joaõ VI., e á augusta Casa de Bragança, ás Corte» 
Nacionaes, e á Constituição, que por ellas for estabelecida, man
tida a religião Catholica Romana. Elegeram ao mesmo tempo 
uma Juncta, composta dos abaixo assignados, que provisoria
mente governasse a Capitania até á installaçaõ das Cortes.—O 
sentimento dos males, que sofTriatn os habitadores desta desgra
çada provincia, estimulado pelo exemplo dos seus briosos irmaõs 
de Portugal, preparou e trouxe em fim aquelle bem agourado e 
glorioso dia.—Estes foram mandados immediatamente ao conhe
cimento d'El Rey N. S. de ruja paternal bondade espetamos 
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que annua graciosamente aos votos legitimos do seu povo do Para, 
que portuguezmente o ama.—Temos expedido as convenientes 
ordens a todas as villas da Capitania, e daquellas d'onde ja te
mos podido haver respostas, sabemos, que tem seguido 6em con
strangimento, e mesmo com enthusiasmo, o impulso dado pela 
capital.—He quanto por hora nos cumpre participar a Vossas 
Excelleucias desejando ardentemente, que os nossos esforços 
pela razoada liberdade sejam bem vistos, e mesmo coadjuvados 
por Vossas Excellencias, e por toda a generosa naçaõ Portugue
za.—O Alferes de Milícias Domingos Simoens da Cunha, en
carregado de apresentar a Vossas Excellencias este officio, foi 
um daquelles, que com mais zêloe patriotismo concorreram para 
os actos do dia primeiro. Deus guarde a Vossas Excellencias 
Palácio do Governo do Para, em 5 de Fevereiro de 1821.—Illus
trissimos e Excellentissimos Senhores da Juncta Provisória do 
Governo Supremo do Reyno de Portugal. (Assignados.) O 
Vigário Capitular Romualdo Antonio de Seixas, Presidente. O 
Juiz de Fora Joaquim Pereira de Macedo. Vice Presidente. O 
Coronel Joaõ Pereira Villaça. O Coronel Francisco Jozé Rodri
guez Barata. O Coronel Giraldo Jozé de Abreu. Francisco 
Gonçalves Lima. Jozé Rodriguez de Castro Góes. Francisco 
Joze de Faria. Joaõ da Fonseca Freitas." 
Se estes suecessos houvessem sido repentinos e inesperados, tal 

vez pudesse o Ministério do Rio-de-Janeiro achar uma desculpa; 
mas elles tem sido ha longo tempo esperados, e prognosticados 
por todos que tem podido fallar ou escrever livremente, suas 
causas tem sido clarissimamenteapontadas, e seus effeitos se tem 
Ido gradualmente desenvolvendo, como se de propósito a Pro
videncia quizesse ir dando tempo ao Ministério do Brazil, para 
olhar por si, e emendar seu errado systema. Mas ate agora nada 
se tem feito, deixando-se assim ao acca?o os mais importantes 
interesses da naçaõ ; e como o Governo nada faz, e nada mostra 
querer fazer ; naõ ha nada mais natural do que vermos, que as 
pessoas influentes de cada cidade e cada provincia vam tomando 
sobre si a administração dos negócios públicos, visto o apparente 
desamparo em que as cousas se acham. 



460 Miscellanea. 

Sobre as vistas do Gabinete do Kio-de-Janeiro, se publicaram 
em Lisboa algumas noticias, que referiremos primeiro, e depois 
commentaremos. 

« o 2." Tenente Estevão Joaõ Alves, commandante da galera 
Portugueza S. Gualter, chegou a Lisboa aos 26 de março, coiu 
46 dias deviagem ; e deo as seguintes noticias, que o Secreta
rio da Marinha communicou ás Cortes." 

" O chefe de Divisão Joaõ Feliz Pereira de Campos, foi man
dado pelo General Luiz do Rego, no dia 12 de Dezembro, ao 
Rio-de-Janeiro, para communicar a Sua Majestade o estado dos 
ânimos e opinião dos povos de Pernambuco : voltou para esta 
cidade tendo saido do Rio-de-Janeiro no dia 22 de Janeiro, e 
chegado a 4 de Fevereiro ;trazía a commissaõ de assegurar, que 
Sua Majestade anuuía á causa de Portugal, e reconhecia o Go
verno destes Reynos. Assegurou, que daquelle porto tinha sai
do para este um bergantim, e estava um correio prompto a sair, 

Disse mais ; que depois que chegou ao Rio o Conde de Pal
mella, be que se decidio que Sua Majestade annula á causa de 
Portugal, a qual sempre tinha sido defendida e approvada pelo 
Principe Real, o qual depois deste acontecimento andava muito 
satisfeito." 

" Luiz do Rego manda dizer, que elle naõ escreve aos Se
nhores da Regência, por nunca delles haver recebido carta ; po
rém que segurava, que seus sentimentos sempre foram os de um 
verdadeiro Portuguez. Que a náo D. Joaõ VI. ja estava forra
da de veludo, e acabando de dourar, para o fim, segundo dizem, 
de conduzir S. A. R, o Principe Real a Portugal. Muita sa
tisfacçaõ tanto em Pernambuco, como noticia da mesma, em 
todos os mais portos do Brazil. Estevão Jozé Alves." 

Aos 30 de Março, se anuunciou no Diário da Regência, o 
artigo seguinte :— 

No mesmo dia de hoje entrou também no Tejo a galera Por
tugueza General Lecor vinda do Rio de Janeiro com 65 dias de 
viagem. Refere o seu commandante, que á sua salda ficava a 
náo D. Joaõ VI. prompta, forrada interiormente e dourada, com-
mandada pelo Conde de Vianna : que se dizia que o povo do Rio-
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de-Janeiro se achava no maior contentamento, visto que S. M. 
mostrava querer annuir á causa de Portugal: Que cinco dias an
tes da sua saída tinha partido para Lisboa o Bergautim mercante 
Espadarte: e finalmente que depois da chegada do Conde de 
Palmella ao Rio-de-Janeiro he que mudaram de face os negócios 
políticos a respeito de Portugal. Tal he a relação que dá o Com
mandante da Galera General Lecor, a qual naõ trás despachos 
para o Governo." 

As noticias, chegadas por Pernambuco, de que S. M. tinha 
resolvido annuir á causa de Portugal, naõ podem ser senaõ um 
embuste do Governador Luiz do Rego, para acalmar a irritação 
publica, na provincia que governa. Concluimos assim ; porque 
o vaso em que ali chegou o Chefe de Divisão Campos, que se 
diz trazer-Ihe essa noticia, saio do Rio-de-Janeiro ao 22 de Ja
neiro; e dali saio aos 25 do mesmo mez a galera General-Lecor, 
sem que tal novidade se tivesse publicado ainda entaõ no Rio, 
nem trouxe officios alguns, para o presente Governo de Portugal; 
logo tal resolução naõ havia no Rio-de-Janeiro aos 22, como quer 
o Governador Rego. 

Outro signal de que a tal noticia naõ he senaõ uma trapaça, 
achamos na conclusão do parágrafo assignado pelo Tenente Al
ves : aonde se diz, que a mudança de systema na Corte he de
vida á chegada do Conde de Palmella. Aqui temos appareceudo 
em espirito, em Pernambuco, o Merlira politico, cujo corpo 
está no Rio; e a quem os de seu partido se preparam a attribuir 
tudo quanto houver de apparecer de favorável á naçaõ. 

Mas se El Rey aos 22 de Janeiro tinha resolvido annuir á cau
sa de Portugal; por que naõ mandam aununciar isso por um na
vio que sato aos 26 ? Naõ ha tal. Todas essas noticias saõ in
ventadas para nos impurrarem o Conde de Palmella, como author 
de qualquer cousa que appareça favorável. Ora sobre isso dire
mos a nossa opinião. 

Temos ja esperado bastante, tem a experiência mostrado suf-
ficiente8 factos, para estarmos convencidos, de que a abolição 
do systema antigo ja naõ pode ser attribuida senaõ á força, que 
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vam mostrando os povos; e quando muito a uma resolução nas
cida só e unicamente do Rey, de cuja bondade pessoal esperamos 
mais, do que de todos esses aristocratas, e todos os seus minis
tros tomados j unctamente, ou multiplicados a qualquer numero. 
A naçaõ naô podia espeiar com os braços encruzados, por tan
tos mezes, vendo a sua dillaceraraõ, sem tomar nisso parte ; e 
ja que a Corte naõ prepara e annuncia um systema novo, para 
substituir o antigo, que eslá caindo a pedaços, cada provincia 
proporá o seu, e o resultado dessa confusão, he o que ja agora 
ninguém pôde prever, pela multiplicidade dos elementos, que 
devem entrarem acçaõ. 

Que El Rey, por tanto, tem de adoptar novo systema, naõ 
pôde duvidar-se ; mas lamentamos, que se naõ fizesse isto a 
tempo ; e daremos a razaõ desta demora, por uma conjectura 
nossa, que com tudo naõ deve ter mais pezo do que uma conjec
tura. Ei-la aqui. 

O Conde de Palmella desbaratado na sua tentativa de arranjar 
as suas Cortes velhas, armou em Lisboa o plauo do Conciliabulo 
dos Diplomatas em Paris, e estes em conseqüência mandaram 
requerer o auxilio da Áustria, &c. para derribar a revolução em 
Portugal. O Conde de Palmella, por um accaso, foi para o Rio 
n'uma fragata Austríaca, que levava o Ministro do Imperador: 
estes dous combinados persuadiram a que El Rey naô declarasse 
cousa alguma, até a decisaõ e conselho dos Gabinetes Alliados. 
No entanto vai a authoridade (e por conseqüência as rendas do 
Governo) cada vez a menos, com a revolta successiva de varias 
provincias. Chega, porem, ao Rio a noticia de que foi suppri-
mida a revolução de Napoies: o partido Palmellico eanha vigor, 
e urge entaõ medidas enérgicas, posto que o Erário esteja sem 
vintém : essas medidas energéticas acabam de consumar a irri
tação da opinião publica; eo partido promette um exercito Au
striaco, que deve chegar ao Brazil, sem se saber como 

o resto da conjectura o Leitor, a supprira, como que quizer; 
que nos temos de passar a outro assumpto. 
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Volta d'El Rey pura Lisboa. 

Apparecêo no Rio-de-Janeiro um folheto, que uns di?em ter 
sido impresso ali, outros que fora da Europa, para lá se espa
lhar ; e se destina a provar que EI Rey naõ deve vir para Portu
gal na presente conjunctura. 

Pretende este folheto demonstrar ; 1.* que Portugal no seu es
tado actual naõ pode passar sem o auxilio do Brazil; e que o 
Brazil naõ tira o menor proveito da sua uniaõ com Portugal. 
2." Que a volta da Familia Real para Lisboa seria o prelúdio da 
independência do Brazil; e por tanto um passo mui impolitico. 
3.* Que S. M. pode conservar a sua authoridade Real no Brazil, 
e pode ali fundar um florente Império, de grande pezo na ba» 
lança politica do mundo. 4." Que o attrevimento dos revolu
cionários na Europa se acalmará consideravelmente, pela deter
minação d'El Rey naõ sair do Brazil; quando seria esse mesmo 
attrevimento sem limites, se S. M. se achasse em Lisboa, á mer
cê dos rebeldes. 5." Que a melhor posição 'para El Rey he 
a em que se acha, possuindo a mais florente parte do Império 
Portuguez. 6." Que em tedo o caso S. M. poderá sempre vol
tar para a Europa, quando isso se faça absolutamente neces
sário. 

A publicação deste folheto uo Rio-de-Janeiro, viesse elle 
d'onde viesse, fosse quem fosse seu author, he uma prova mani
festa da existência ali de dous partidos, sobre esta questão da 
volta de S. M. para Lisboa. E porque se faz desta questão se
cundaria, um objecto primário, assentamos, que o partido de 
que tal folheto provém, deseja metter no escuro o principal ob
jecto, sobre que o Monarcha tem de decidir. 

A questão essencial he sobre a linha de comportamento, que o 
Gabinete deve seguir, na presente crise de revolução, em que se 
acha a Monaichia: a vinda ou estada d'El Rey, no momento ac
tual, só pôde ser considerada como ponto accidental, e pela re
lação que pôde ter com essa linha politica, que convier seguir. 
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O author do folheto parece olhar para essa questão essencial, 
como meramente accidenlal. 

Seja qual for o systema politico, que El Rey houver de adop
tar, a primeira consideração deve ser o conservar a integridade 
da Monarchia, que se acha ameaçada, ja pelos errados passos 
das'^01 tes tm Lisboa, japela indecisão do Gabinete do Brazil, 
que temos acima apontado. 

As sementes da Revolução plantadas na America, e que já 
começaram a rebentar, merecem a particular attençaõ d'El Rey, 
e he de pouca monta o que sobre isto desejarem e decidirem os 
Gabinetes de Peterburgo e Vienna. Explicaremos isto com 
uma hypothese. 

Supponhamos, que se resolvia vir El Rey para Lisboa, e que 
ali se deitava a baixo o systema constitucional das Cortes, 
fosse por um partido interno, fosse por um exercito Aus
triaco ou Russiano, que atravessando a França e a Hespa
nha, viesse mudar a presente ordem de cousas em Portu
gal. Nesse caso, as provincias do Brazil, que ja tem abra
çado, ou vierem a abraçar o systema constucional; desde logo 
se separavam, e assim tínhamos rompida a integridade da Mo
narchia ; porque naõ vemos a possibilidade de passar ao Bra
zil esse exercito Russo, que houvesse desmanchado as Cortes 
de Portugal. 

Poi outra parte suppouhamos, que El Rey fica no Brazil, e naõ 
se tracta de conciliar o systema Constitucional de Portugal, este 
Reyno se achará, ipso facto, separado do Brazil, como actual
mente está neste momento. 

He por estas consideraçoens, que assentamos, ser matéria 
secundaria a vinda ou estada d* El Rey no Brazil, quando naõ 
haja um plano para segurar a integridade da Monarchia, inde
pendente de um exercito estrangeiro, que effectúe a conquista de 
Portugal. 

Nesta invasão estrangeira se apoiam as ideas do conciliabulo 
diplomático, que move o Conde de Palmella ; e he bem de pre
sumir que esperanças desta natureza sejam as que tenham in
fluído para a indecisão que tem mostrado o Gabinete do Rio; 
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mas se assim for, a separação da Europa Portugueza da Ame
rica Portugueza será uma conseqüência, tam próxima como in
evitável, desse eriado systema e dessas vaãs esperanças. 

O author do folheto, que mencionamos acima, pretende, que 
Portugal naõ pôde passar sem o Brazil, e que o Brazil pôde 
passar sem Portugal. Em ponto de vista commercial, he isto 
uma verdade, na qual nós mesmos temos ja insistido por mais 
de uma vez. Porém, quanto ao estado politico, e principal
mente em relação á questão de que se tracta, naõ vemos que Por
tugal precise de algum modo do Brazil, para se governar, nem 
que o Brazil tenha forças moraes nem phisicas, capazes de in
fluir ou determinar a marcha da revolução em Portugal. Pe
queno e pobre, como he Portugal, em comparação do Brazil, 
tem ainda assim meios de fazer com que a sua revolução influa 
no Brazil, como a experiência vai mostrando, e como a razaõ 
indica, que havia de succeder. 

A nomeação e entrada do Conde de Palmella para o Ministé
rio, be uma grande infelicidade no estado actual das cousas ; 
porque tal nomeação he o signal de combate, entre as classes 
privilegiadas e a massa da naçaõ, o que fará o Ministério ainda 
mais odioso, pela consideração de que esse partido procura seu 
apoio nas forças estrangeiras, ao mesmo tempo, que a existeucia 
de influencia estrangeira he uma das mais geraes queixas que 
a naçaõ tem produzido contra o governo, ha muitos annnos, e 
que parece um ferrete humiliante, aos olhos mesmo daquelles, 
que mais bem affectos saõ ao Governo. Esta dificuldade, po
rém, éra de bem obvio remédio, se El Rey, despindo-se por uma 
vez de contemplaçoens estranhas, nomeasse neste momento um 
Ministério popular : he verdade que faltam os homens capazes, 
a culpa vem de traz, e he inveterada, por isso he escusado trac
tar agora de suas causas; mas o remédio immediato, que he o 
que mais importa, está em lançar maõ dos que houver, com tanto 
que naõ sejam pessoas suspeitas á naçaõ, como he e deve ser 
um chefe do partido aristocrata, e um dos instigadores da inva
são estrangeira. 

Naõ entramos na questão se El Rey deve ou naõ voltar para 
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Lisboa, mas sim no exame da lazaõ porque se deseja que elle 
volte ; e esta razaõ (isto he que poderá com sua vinda suflo<-:w 
melhor a revolução) he o que combatemos. Igualmente desap-
provamos a razaõ, que dá o aulhcr do folheto, para que El Rey 
continue no Brazil, que he justamente a outra do partido con
trario. O que discorremos he, que quer El Rey venha para a 
Europa, quer fique no Brazil, expõem a sua Mouarchia a unia 
desmembraçaõ, se naõ adoptar o systeinà de entrar no espirito 
da revolução, para assegurar a integridade de seus Estados. 

Supponhamos, pois, que El Rey, ou vindo, ou ficando, no 
Brazil, segue o plano, e obtém por meio de forças estrangeiras 
deitar abaixo as Cortes e systema Constitucional de Portugal. 
i Aonde se refugiarão os cabeças da revolução, senaõ naquellas 
provincias do Brazil, que tiverem apoiado o seu systema f E nesse 
caso, ; como irá um exercito Austriaco desalojallos do Brazil ? 
E acabada essa influencia da revolução de Portugal ; quem im
pedirá a influencia da revolução na America Hespanhola, que 
cerca o Brazil ? 

Todo o remédio, que se applicar agora, ja vem tarde; porem, 
diz o rifaõ, mais vale tarde que nunca. O Brazil acha-se ainda 
hoje governado pela mesma fôrma de administração, que lhe 
deo El Rey D. Joaõ III. 

Ora, faça-se uma pergunta, e responda cada um sinceramente. 
,• He o Brazil agora o mesmo Brazil que éra em tempo dt D. 
Joaõ III ? i Naõ terá o espaço de trezentos annos feito mudan
ças no moral do paiz, que exijam mudanças no seu systema de 
Governo ? 

Falíamos, como he claro, das mudanças de systema, e naõ 
de pessoas ; mas como essas mudanças devem ser no sentido de 
contentar os povos < será posoivel que se induza á esperança 
desse contentamento, quando o Ministério for composto de pes
soas, coutra quem haja suspeitas de só terem em contemplarão, 
nas suas novas bazes do edifício social, a vantagem de classes 
privilegiadas ? 

O modo porque as cousas se fazem importa tanto ou mais 
do que as mesma < cousas, que se pretendem fazer. Um depa-
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tado das Curtes em Portugal, propoz o outro dia, declarar se-
dieiosos todos os ajuntamentos de indivíduos, que naõ fossem 
presididos por um magistrado : isto he o mesmo, que propoz a 
ley de 30 de Março de 1818 ; contra que nós gritamos, e contra 
que gritou todo o mundo ; mas porque aquella proposição foi 
feita nas Cortes por um Deputado reputado liberal, passou 
simplesmente com leve desapprovaçaõ ; em quanto a outra ley, 
porque emanou de um Ministério reputado despotico, foi rece
bida com geral execração. 

De tudo isto queremos deduzir, que El Rey pôde vir para 
Lisboa ou ficar por óra no Brazil, e continuar sem alteração a 
integridade da Monarchia, que tanto desejamos; mas que essa 
integridade se naõ preservará, se El Rey, quer n'uma quer dou
tra hypothese, se servir de um Ministério impopular, que naõ 
tendo a seu favor a confiança da naçaõ, antes sendo suspeito de 
querer favorecer as classes privilegiadas, contra os interesses 
da massa do povo, naõ poderá obrar causa alguma, ainda que 
bôa seja, pela qual consiga inspirar a concórdia e uniaõ, entre 
as diversas partes da Monarchia. 

Ilhas dos Açores. 

Depois de teimos impresso o que fica acima, recebemos vári
os papeis da Ilha de S. Miguel : entre elles o Auto da instai-
la çaõ do Governo interino, e uma proclamaçaõ do Governador 
General, contra a insurreição de S. Miguel. 

No primeiro destes documentos se enumeram as razoens da 
sublevaçaõ, e a principal he, que esperando que o Governador 
General (Stockler) lhes facilitasse os meios de commercio com 
Portugal, elle lho impedio, prohibio os recursos legaes, e to
mou cautellas para que ate nem soubessem do qne se passava 
em Portugal. O segundo documento, que he a proclamaçaõ do 
Governador General, merece que lhe demos lugar a pezar do 
pouco que ja nos resta, para lhe entremearmos algumas poucas 
observaçoens. Começa :— 



474 Miscellanea. 

««Francisco de Borja Garçaõ Stockler kc. ke. " Que he isto? 
Habitantes de S.Miguel, que deliriohe o vosso? Podendo 
assegurar a vossa felicidade no seio do socego e da paz, quereis 
que ella fique pendente dos incertos e quasi sempre funestos re
sultados." 

Aqui temos uma proclamaçaõ, começando pelos delírios do 
delirante, que proclamou de Hamburgo, aonde por vergonha 
nossa representa o Soberano. Stockler assevera; que os povos 
podiam segurar a sua felicidade no meio da paz, em que o mes
mo Stockler mandava ao Corregedor estabelecer um systema 
de espionagem, segundo a sua citada ley uovissima, com que 
estabeleceria tal paz e socego, que lhe naõ ganharia a que dis-
fructam os prezos da cadea. Continua. 

" Se amais a liberdade sensata, a liberdade regulada por leys 
sabias, discretas e maduramente combinadas, por leys que as
segurem aos homens os seus imprescriptiveis e mais importantes 
direitos; sabei que ella naõ tem um amigo mais ardente nem 
constante do que o vosso actual Capitão General." 

Nós diríamos aqui ao Capitão General, que louvor em boca 
própria hevirtuperio ;mas se elle he tam amigo da liberdade sen
sata, porque naõ proclamou isso e deo alguma prova practica de 
seus sentimentos, antes de rebentar a revolução em S. Miguel > 
De certo as suas prohibiçoens contra gazetas, o seu systema de 
espionagem, 4cc. naõ podiam ser interpretados por ninguém, co
mo vindos de um amigo da liberdade. Continua. 

" Porém sabei também, habitantes de S. Miguel, que elle he 
igualmente o mais sincero e o mais firme respeitador e amigo da 
ordem." 

Isto he daquella ordem, em que os Senhores Governadores 
façam tudo quanto quizerem, que nunca seja nenhum delles su
jeito a castigo, commetta os ai tentado» que commetter ;e que o 
povo seja obrigado a soffrer toda a casta de insolencias, sem 
murmurar; c se murmurar seja punido como infractor da ordem. 

" Quaes saõ as mudanças, que desejaes na constituição do 
Estado ? Quaes as que pei tendeis na legislação civil ? Quaes 
as de que entcndeis que carece o Código criminal ? Que novas 
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leys vos parecem mais próprias para para excitar a vossa indus
tria, animar o vosso commercio, e regular a vossa economia in
terna i" 

Ora eis aqui perguntas mui assizadas, mas o Governador esque-
ceo-se de as fazer antes da revolução; e além desse esqueci
mento, tractou de indagar se havia pessoas, que pudessem res> 
ponder a ellas, para os trancar na cadea, a fim de lhes ensinar a 
razaõ d'ordem ; isto he, que naõ devem responder a perguntas an
tes que lhas façam. 

" Os vossos desejos nesta matéria, quaesquer que elles se
jam, naõ podem offender o Soberano, que vos rege, sendo por 
vos respeitosa e regularmente expressados na sua presença." 

A primeira parte deste período, he a única verdade, que con
tem esta proclamaçaõ; mas entaõ ; porque naõ ensinou esse pa
ternal Governador aos seus subditos, quaes eram os meios de ex
pressar regularmente esses desejos ? Se os homens recorrem a 
machinaçoens secretas para remediar seus males, he porque sup
poem, que o naõ podem fazer publicamente sem perigo : por
tanto, se o Governador está convencido do que aqui diz, em vez 
de indagaçoens de espionagem, deveria propor os meios que jul
ga serem regulares, para os povos expressarem seus desejos, 
que affecta agora desejar saber. 

" O respeito devido á ordem publica debilitará por ventura 
a força de vossas razoens ? Naõ podem ellas ser validas, senaõ 
sendo expressadas em conseqüência de deliberaçoens tomadas em 
tumultuarios e mal organizados Conselhos ! 

Com o devido respeito, insinua aqui o Senhor Stockler uma re
donda falsidade; porque naõ houve taes Conselhos tumultuarios 
em S. Miguel. Houve uma Câmara Geral, a que assistiram as 
principaes pessoas do paiz, deliberou-se mui socegadamente, 
tomarara-se as resoluçoens, que se julgaram convenientes, e com 
o mesmo socego se despediram as authoridades subalternas do Se
nhor Stockler; porque pelas ordens que elle tinha precedente
mente dado, estava demonstrado, que debaixo de taes authori-
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dades, naõ seria possivel a ninguém pedir ou propor a reforma 
do menor abuso. 

" Entrai em vos habitantes de S. Miguel. O vosso General 
naô foi enviado a governar-vos, para oppôr obstáculos á vossa 
felicidade, foi pelo contrario expressamente mandado, para pro-
movella." 

Até ahi sabemos nós; mas também sabemos, que elle começou 
logo a fazer tudo ás avessas do que El Rey lhe mandou, como 
veremos, e como practicam todos os Governadores despoticos, 
cujo arbítrio se deseja ver remediado, e que he toda a causa da 
presente contenda. 

" E de que modo poderá elle desempenhar mais dignamente 
este dever, e mostrar-se ao mesmo tempo merecedor da confian
ça do Soberano e da vossa confiança, do que apoiando com toda 
a efficacia na presença do mesmo Soberano as vossas justas pre-
tençoens de reformas, que, melhorando a vossa condição, firmem 
mais seguramente as bazes do throno, que vós naõ pertendeis de 
nenhnma sorte abalar ? 

Certamente. ; Mas porque naõ obrou assim, em quanto éra 
tempo ; e para que, em vez desta linguagem, estimulou a revolta 
do povo, com suas medidas prohibitivas, sobre gazetas e noticias; 
e procurou instituir a mais perniciosa espionagem ? f Quem 
acreditará agora a sua hypocrisia! 

" Se esta direcçaõ he preferível ao errado caminho, que hallu-
cinados começais a tomar, estais ainda a tempo de desviar-vos 
deste e de tomardes aquella. Nem o vosso General, nem o vosso 
Soberano consideram erros e ballucinaçoens momentâneas co
mo crimes. Hallucinaçoens carecem de illnstraçaõ, erros de 
emenda, e crimes de castigo. Ulustrar-vos he quanto eu per-
tendo com esta breve proclamaçaõ ; desviar-vos do erro, heomeu 
mais ardente empenho. Contai com a minha efficacia e com a 
minha constância. Se tornais a traz, se quereis tornar á ordem 
eu vos prometto em nome do Soberano um perfeito esquecimento 
da vossa mal considerada determinação." 

Bem o prega Fr. Thomas. Mas quem se ha de esquecer do 
que tem feito o Governador Rego, e a alçada de Pernambuco, 



Miscellanea. 477 

depois d'El Rey ter benignamente concedido um generoso per
daõ aquelles amotinados ? Eis aqui porque diz o rifaõ vulgar .-
pela semana faz a rapoza, com que ao domingo naõ a deixam 
sair. 

" Se ha cinco mezes apenas que existo entre vós, ha quasi 
quarenta eseis annos, que figuro na scena do Mundo, nem he 
possivel. que nos vossos ouvidos naõ tenham soado os aconteci
mentos da minha vida publica, nem que deixeis por tanto de 
conhecer qual he a firmeza e a dignidade com que me tenho por
tado em todos os tempos e todas as crises da Monarchia." 
Naõ ha duvida que conhecemos ávida publica do Senhor Stoc

kler, e por isso sabemos, que foi elle o que fez a falia a Junot, 
quando se pedia a Napoleaõ um Rey para Portugal. Se he com 
isto, que elle pretende obter a confiança publica, devemos dizer, 
que os Portuguezes saõ mui leaes e mui patriotas, para confia
rem em gente de tal comportamento* 

" Os suecessos da minha vida pretérita saõ os fiadores que 
vos offereço, pela lealdade de meus procedimentos futuros. 
Consenti oh povos Açorianos, que eu seja o orgaõ, que expres
se, diante do nosso amabilissimo Soberano, os vossos desejos, 
as vossas necessidades, e as vossas pretençoens, sobre tudo 
quanto pôde dar consistência á vossa segurança, á vossa liber
dade, ao vosso socego, e á imperturbável fruição de vossos bens 
e de vossos direitos. Segurança, liberdade e propriedade, saõ 
os três grandes objectos que devem ter constantemente em vis
ta todas as instituiçoens políticas, e eu vos asseguro, de que 
o vosso clementíssimo Soberano nada deseja tanto como assegu
rar por leys prudentes e justas a liberdade, o socego e a prospe
ridade dos povos, que a Providencia commetteo ao seu pater
nal dominio." 

Nós estamos tam persuadidos da bondade do Soberano, que 
desejamos, sendo possivel fazer isso com segurança, contra os 
estratagemas de Ministros insidiosos, que o primeiro passo dos 
revoltosos fosse fazer a El Rey uma representação dos aggravos, 
euma petição dos remédios, que se julgassem necessários ? 
Mas quem seria tam imprudente, que confiasse essa commissaõ a 
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um Governador, que sem ordem do mesmo Soberano passou a 
cortar as communicaçoens das Ilhas com Portugal, o que El Rey 
naõ fez a respeito do Brazil ? um Governador, que começou a 
sua administração estabelecendo a seu arbítrio um systema de 
espionagem, capaz de destrui r a paz, o socego e a confiança, mes
mo domestica, em todo o povo, que El Rey tinha confiado a seu 
cuidado para o manter em quietaçaô e contente ? E que pôz 
á venda todos os lugares de Justiça, logo que entrou no seu Go
verno ? 

" Reflecti povos Açorianosna vossa situação Geographica,no 
vosso pequeuo numero, na acanhada extençaõ de vosso territó
rio, e na dispersão em que estais, relativamecte uns aos outros; 
e conhecereis evidentemente, que nem podeis proteger-vos re
ciprocamente, nem manter por conseqüência a vossa indepen
dência, senaõ constituindo como até agoia parte de uma naçaõ 
poderoza, que pela sua própria força, ou pela de seus alliados, 
tenha sempre livre os mares, para vir em vosso soccoiro, e pa
ra proteger o vosso commercio. Portugal, berço de nossos 
maiores, será acaso a Potência que vos proteja, se a sua desgraça 
for tal, que deixe de ser parte do Reyno Unido de que até agora 
tem sido cabeça ? Naõ conheceis vós que Portugal naô tem 
em si os elementos precisos da independência politica ? Este pe
queno paiz pode sim representar momentaneamente, na scena 
do mundo, a figura de uma soberania sem sugeiçaõ, mas naõ pô
de de nenhuma sorte deixar de existir sugeito á influencia das 
grandes potências. Para que este simulacro de uma naçaõ in
dependente possa durar algum tempo com apparencia de reali
dade, he mister que o Governo Portuguez tenha muitas e mui 
extensas contemplaçoeus com as potências, que lhes ficam mais 
próximas, e que contrapondo habilmente os interes es de umas 
aos das outras, possa derivar do conflicto de todos alguns apoio, 
para naõ ser absolutamente submettidoa vontades estranhas, 
&c.»" 

O resto desta longa proclamaçaõ continua amostrar a fraqueza 
das Ilhas dos Açores, para se sustentarem por si mesmas, a 
Impotência de Portugal para lhe dar a protecçaõ de que neccssi-
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tam. Reduz-se pois alonga verbosidade, com qne se enche a pro
clamaçaõ até o fim, a dizer, que como os habitantes das Ilhas 
saõ fracos, devem submetter-se ao que quizer o Governador. 

Ora, quando se tracta do direito, ou de saber se os aggravos, 
de que os povos se queixam, saõ ou naõ bem fundados, estas 
ameaças naõ servem senaõ de produzir irritação ; e se as Ilhas 
naõ se podem defender a si mesmas por sua pequenhez, isso naõ 
lhes tira o direito de recorrer a quem as proteja, e talvez busquem, 
e tal vez achem, essa protecçaõ, em parte de que menos se es
pera, e quando isso sueceda, he a taes Governadores, que El 
Rey tem de agradecer a confusão e as desgraças, com que seus 
Estados estaõ ameaçados. As medidas dos Governadores influ
em em todos ; as opinioens de um ou outro particular, em quem 
esses mandantes querem achar todas as causas das revoluçoens, 
naõ influem senaõ em um pequeno circulo, e nem essas preten
sas causas se buscam e alardéam, senaõ para desculpar assim os 
erros dos governantes, que saõ a causa verdadeira do mal. 

Emigração para o Brazil. 

Estávamos até aqui persuadidos, de que o Ministério do Rio-
de-Janeiro conhecia, que o vasto território do Brazil carecia de 
augmento de população; mas, além das poucas providencias, 
que tem dado, para animar o influxo da emigração da Europa, 
que toda corre para a America do Norte, attrahida pela nome
ada da bondade de suas leys, vemos agora novos empecilhos di-
rectos, para restringir essa emigração para o Brazil, o que o 
Leitor verá do seguinte documento, publicado pelo Cônsul Por
tuguez em Liverpool, como novo espantalho para atemorizar, 
que naõ vá gente para o Brazil. 
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Extracto de um Decreto, datado do Rio-de-Janeiro, aos 
2 de Dezembro de 1820. 

" Que desde o 1.° de Junho de 1821, qualquer pessoa que de 
paizes estrangeiros chegar a este reyno, deverá vir munida de 
passaporte de meu embaixador, ministro ou encarregado de 
negócios, residente naquelle paiz, além do passaporte ou per
missão das authoridades competentes no lugar d'onde tal pessoa 
vier. Que no caso, porém, de que a Corte aonde o meu embai
xador, ministro ou encarregado de negócios residir for em dis
tancia tam considerável, que a longa viagem faça iconveniente 
o obter o dicto passaporte, tal pessoa virá munida de uma certi
dão do Cônsul Geral ou Cônsul Portuguez, residente naquelle dis
tricto. Que as pessoas que chegarem a este Reyno depois do 
I.° de Junho de 1821, sem o sobredicto passaportes, de meu 
embaixador, ministro ou encarregado de negócios, ou certidão 
do Cônsul Geral, ou Cônsul sobredicto, naõ seraõ admittidas, 
nem teraõ permissão de desembarcar, em parte alguma deste 
Reyno, sem minha expressa permissão, assignada por um dos 
meus ministros d'Estado; e as pessoas, que obrarem em contra
venção desta disposição, seraõ prezas e multadas em cem mil 
reis ; e outro sim conservadas em prisaõ até serem mandadas 
para fora do paiz, ou se proceder contra ellas. A. J. da Costa. 
Cônsul Geral. Consulado Portuguez em Liverpool, 18 de Abril 
de 1821." 

Procedimentos das Cortes em Portugal. 

Deixamos acima de p . 424 em diante, um resumo das cousas 
mais importantes, que se tem tractado nas Cortes ; e o mais 
notável he a determinação final das Bazes da Constituição, que 
copiamos por extenso a p. 379. Estas bazes se alargam em 
recitar principios de direito, que ninguém desapprova, e que se 
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acham abundantamente establecidos até na mesma legislação 
antiga de Portugal; como he por exemplo, que a liberdade 
consiste na faculdade de fazer cada um aquillo que a ley naõ 
prohibe : que a segurança pessoal consiste na protecçaõ, que o 
Governo deve dar a todos: que ninguém deve ser prezo sem 
culpa formada, salvo nos casos, que a ley exceptuar, &c. Mas 
desejávamos, que nestas Bazes se houvesse seguido a ordem na
tural, por que devem ser lavradas as leys fundamentaes de qual
quer Estado; e tal vez ainda haja tempo de emendar isso, na 
Constituição, que se propõem fazer, estrihada nos principios 
declarados nessas Bazes. 

A primeira baze, para as leys fundamentaes, deveria declarar 
qual éra a forma de Governo, que se adoptava ; depois, quem 
devia e como se deveriam exercitar as diversas partes dos poderes 
majestáticos ; e dahi as precauçoens para impedir que se fizessem 
leys prejudiciaes, ou que os executores naõ dessem cumprimento 
ás que se estabelecessem para o bem publico. i Que importa, 
que estas bazes declarem um principio de que cada um pôde fa
zer tudo o que a ley lhe naõ prohibe, se alguém tiver a faculdade 
de fazer leys, para restringir indevidamente a liberdade do cida
dão ? ou se o executor da ley tiver meio de empecer illegalmente 
essa faculdade individual ? 

O 4." artigo das bazes diz, que nenhum individuo deve ja mais 
ser prezo, sem culpa formada. Ora he uma regra expressa e 
claramente determinada na Ordenação do Livro 5." tt. 119, que 
ninguém pode ser prezo, sem constar da culpa ao j ulgador, que 
o manda prender, por querella ou por devaça. Logo o que éra 
para desejar das Bazes, naõ he simplesmente esse reconhecimen
to de um principio ja estabelecido na Ordenação do Reyno, e na 
verdade, no direito Romano (L. Nullus in carcerem, Cod. de 
exhibend. Reis) e em todas as legislaçoens regulares; mas sim 
éra para desejar, que tal ley fundamental se fizesse, que esse 
principio naõ pudesse ser violado ; mas no artigo 3.° das bazes 
se admittem excepçoens, que se naõ deffiuem, e se deixam pa
ra a Constituição. Lembramos isto, para que a Constituição 
naõ deixe também excepçoens indeterminadas ás Cortes, ou a 
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outrem; pois nesse caso tantas e taes seraõ as excepçoens, que 
a regra geral fique de nenhum effeito, como se fez na legislação 
antiga, por meio da introducçaõ da ley de Policia, que com o 
pretexto da segurança publica, annihilou todo o principio da se
gurança individual, estabelecido na citada Ordenação. 

O artigo 11 das Bazes declara intoleráveis os privilégios do 
foro ; porem faz uma excepçaõ a favor das causas, que perten
cerem a juizos particulares : excepçaõ taro vaga, que naõ ha 
privilegio de foro, que nella se naõ possa comprehender, sem
pre que as Cortes assim o quizerem entender, e com effeito ja 
se exemplificou no foro militar qne as Cortes retiveram. 

O art. 33 passou, depois de uma acerrima discussão, e foi en
contrado por vários pareceres, e differentes opinioens : a nossa 
porém, he, que o artigo, como se acha, he um erro imitado das 
cousas más, que se encontram na Constituição Hespanhola; 
porque se o Conselho de Estado deve servir para ajudar El Rey 
na administração, e os Ministros ou Secretários de Estado saõ 
os responsáveis pelos actos da Administração, a El Rey, com o 
parecer de seus Ministros, deve competir a escolha desses Con
selheiros ; do contrario acontecerá, que, quando se houverem 
de adoptar medidas executivas, em que o Conselho de Estado 
seja de diverso parecer dos miuistros, ou estes obrarão ficando 
responsáveis, e com tudo pela opinião de outrem, que naõ he 
responsável, ou poderão obrar contra o que opina o Conselho 
de Estado, e entaõ he inútil tal corpo; e até nocivo, pelo que 
servirá nesse caso de entorpecer a marchados negócios. 

Em uma palavra em toda a série dos artigos destas bazes, 
apparece uma decidida cautella contra o poder executivo, sem 
haver cousa alguma, que se destine a coarctar o poder Legisla
tivo, de maneira que, logo que se forme no paiz algum partido 
assas poderoso, para commandar cincoenta votos nas Cortes, naõ 
haverá ley má, que esse partido naõpossa introduzir, nem ley bôa, 
que naõ possa regeitar; porque so ha um caso em que se coarc-
ta o poder das Cortes, que he no art. 22. em que se diz, que a 
Constituição, uma vez feita, se naõ alterará pelo espaço de qua
tro annos; e ainda assim se naõ determina o modo de conhecer 



Miscellanea. 483 

ou prevenir a illegalidade do procedimento das Cortes em tal 
caso. 

Se alguém duvidar da possibilidade de se formar um partido 
de cincoenta membros nas Cortes, capaz de passar qualquer ley 
contra os priucipios dessas mesmas bazes ou da Constituição, 
só podemos remetter quem assim duvidar, para a historia das 
naçoens, que tem tido e tem esses corpos legislativos, com po
deres illimitados, e sem serem coarctados por eíficazes meios, 
directos ou indirectos. 

Pelo que respeita o audamento dos negócios públicos, nota
mos em primeiro lugar, a falta de communicaçoens com El Rey. 
Faz-se a revolução em Portugal, paiz em que havia um Rey ; e 
naõ se dá parte disso á principal pessoa, a quem importa. Re
solve-se depois em Cortes o escrever-lhe, e a Carta determinada 
nas Cortes, naõ o informa da natureza das mudanças, que se in
tentam fazer. Por fim, approvam-se as bazes da Constituição, 
proclamam-se, juram-se; e naõ lembra a ninguém o propor, que 
se informe a EI Rey de tam importante resolução, i Será o Rey 
uma parte indifferente, nisso a que chamam o novopacto social? 
He o Rey uma pessoa, que só deve ser informado desse acto or
gânico do Governo do Reyno, pela mera leitura dos jornaes pú
blicos ? 

Na supposiçaõ de que chegaria a Lisboa ou El Rey ou o Prin
cipe Real, se determina o formulário de sua recepção ; e reduz-
se esse formulário, a que antes de desembarcar se lhe apresentem 
as bazes para as jurar, e que logo que desembarque vá direito á 
salla das Cortes ratificar o seu juramento. Quando as Cortes le
varam muitos dias ein examinar e debater essas bazes < naõ se
ria justo, naõ seria decente, que o Rey tivesse algum tempo 
para considerar e ajuizar desse acto, que se lhe propõem que 
jure, que aceite, e que se obrigue a executar ? 

Diraõ alguns; pois bem, se naõ quizer ser Rey com estas 
condiçoens, que naõ seja nosso Rey. Vamos por partes. 

As bazes declaram, positivamente, que o Senhor D. Joaõ VI. 
he Rey de Portugal: assim se a declaração das Cortes, fundada 

Voi. XXVI. N°. 154. 3 Q 
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segundo se diz, na vontade de toda a naçaõ, he que este R 
seja o Rey de Portugal, ja ninguém pode ter direito de dizer que 
o naõ seja; e naõ achamos, que para ser Rey se lhe impuzesse 
a condição de convir nisto ou naquillo; o que se deveria fazer, 
para ser conseqüente. 

Se EI Rey se suppoem uma parte nesse novo pacto social, e 
se conserva se quer a denominação de Rey, he contrario a todos 
os principios da boa razaõ esperar, que uma das partes contrac-
tantes assigne, jure, e execute o contracto, antes de saber o a 
que se obriga, e de propor também de sua parte aquillo que jul
gar convenieute. 

Alem disto ha certo decoro publico, que he devido ás primei
ras personagens da republica, a que nunca se pode faltar sem 
trazer confusão á ordem da sociedade. Será moda fallar dos 
Reys com menos respeito, mas essa moda tem custado caro a 
muitas naçoens, que podiam haver evitado males mui sérios, 
sem diminuir nada de seus direitos, e só conservando certas for
malidades para com as pessoas, a quem, para interesse publico, 
se deve o maior respeito. 

Neste ponto temos observado contradicçoens, que naõ vemos 
como se possam justificar, havendo até quem escrevesse, que o 
tractamento de Majestade, dado aos Soberanos, fora invenção do 
orgulho de Carlos 5.* quando a mesmas Institutas de Justiniano, 
por que todo o Jurisconsulto Portuguez paincipta seus estudos, 
começam pelas palavras Imperiatoriam Majestatem, %c. Se 
taes pessoas considerassem os males, que ao Estado custam, e 
o pouco que se perde em usar de formulas, que inculcam respei
to, a quem todo o respeito he devido, se absteriam das expresso
ens, que nos merecem nota. Seguramente, quando se escreve
ram as Institutas, que dam ao Imperador o tractamento de Ma
jestade, ainda Carlos 5.° naõ tinha nascido. 

Em uma palavra, e para dizermos tudo de uma vez; nós po
demos mui bem comprehender a existência de um Estado ou na
çaõ sem rey ; mas naõ podemos ver qual seja a utilidade de um 
rey, sem os attributos essenciaes da Realeza. 

Passamos agora ao estado da opinião publica em Portugal. 
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A grande maioridade da naçaõ vai com as Cortes; e isto pela bem 
obvia razaõ, de que, por mais erros que commettam as Cortes, 
tudo parece bom, comparado com a deformidade e hediondez do 
Governo que lhes precedeo. E com tudo naõ deixa de haver ai" 
guem, que ainda deseje o systema antigo, como os Judeus sus
piravam pelas cebolas do Egypto. 

O Bispo da Madeira lá fez tal bulha contra a nova ordem de 
cousas, que o mandaram prezo para Lisboa, onde se acha reclu
so no convento da Graça. 

Alguns ecclesiasticos, ou por ignorância ou por vistas políti
cas, espalharam em Portugal, que as Cortes destruíam a Reli
gião, e até houve quem dissesse nas provincias, que em Lisboa 
ja se naõ baptizavam as crianças. Isto obrigon a Regência a 
expedir o seguinte: 

Avizo. 

" PaTa o Cardeal Patriarcha. A Regência do Reyno, em nome 
d'El Rey o Senhor D. Joaõ VI. determina, que V. Era.1 por uma 
sua pastoral recommende a todos os habitantes deste Patriarcha-
do uma uniaõ reciproca, e a sua sujeição ao Governo, que se 
acha estabelecido; provando-lhes que as reformas e melhoramen
tos, de que estaõ occupados os seus legitimos representantes, de 
maneira alguma offendem a religião Catholica Apostólica Roma
na, que todos professamos, e juramos manter e defender: e que 
V. Em. ordene outro sim aos parochos das Igrejas, deste Patri-
archado, que, alem da publicação da dieta pastoral nas suas res
pectivas Igrejas, elles instruam os seus parochianos nos mesmos 
objectos, que saõ do seu commum interesse particular e da na
çaõ em geral. Deus guarde a V Em. Palácio da Regência, em 
26 de Fevereiro de 1821. (Assignado) Joaquim Pedro Gomes 
de Oliveira." 

Na mesma conformidade se expediram avizos aos Arcebispos 
e Bispos do Reyno. 

O Procurador da Casa da Raynha foi denunciado ante as C6r-
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tes, de haver estimulado algumas Câmaras, a que protestassem 
contra as mesmas Cortes, o que occasionou procedimentos con
tra o tal Procurador. 

O Patriarcha também se pôz ás maiores com a Regência. 
Primeiro, negou-se a dar cumprimento á bulla do Papa, que se 
publicara com o beneplácito do Governo, dispensando o comer 
carne dos dias de abtinencia; mas como os outros bispos do 
Reyno se conformaram logo, e o Governo insistio com o Patriar
cha, cedeo este. Mas logo se metteo n' outra disputa, quando 
lhe mandaram o Avizo acima copiado, para que fizesse pregar a 
seus subditos, que o presente Governo nada tinha em si ou em 
suas medidas, contra a Religião. Por fim, quando foi chamado 
a jurar as bazes da Constituição, naõ veio, e mandou como pro
curador, para o fazerem seu nome, a um Principal, aquém 
deo instrucçoens, que prestaase o jurameuto com certas reser
vas. Isto posto, a Regência teve uma sessaõ extraordiuaria 
no mesmo dia, em que resolveo mandar o tal Patriarcha para o 
Convento de Bussaco, o que logo poz em execução. 

Nisto mostrou a Regência menos brandura, do que o Governo 
Provisório fizera com os Condes de Palmella e Liuharej, e se 
aquelles dous fidalgos tiveram ido para o limoeiro, quando recu
saram prestar juramento de obediência, naõ houvera agora sido 
necessário mandar o Patriarcha para Bussaco. 

A mesma euergia naõ tem mostrado nem as Cortes nem a 
Regência, a respeito dos Diplomatas Portuguezes, que andam in
citando a cruzada contra Portugal; e que cá da Europa ma
nejam altas intrigas no Rio-de-Janeiro ; porqne a respeito des
tes só achamos o seguinte :— 

Edictal. 

" O Dr. Francisco de Paula de Aguiar Ottollini, Cidadão 
nesta cidade de Lisboa, e uclla Juiz do Crime do Bairo do Limo
eiro, servindo pelo do Mocambo, com alçada por S. M. F. 
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que Deus guarde, &c. Faço saber, que por ordem superior, 
de 15 de Fevereiro do presente anno, estou incumbido de in
dagar quanto antes dos negociantes desta praça, e mais pessoas 
interessadas, qual seja o prejuízo cansado pela denegaçaõ dos 
passaportes, que os Ministros e Cônsules Portuguezes tenham 
feito aos navios, quede portos estrangeiros deviam seguir suas 
viagens para o de Portugal, ou este se mostre ja liquido ou 
ainda por liquidar ; e participo a todos, que pelo referido mo
tivo se acharem lesados, hajam de comparecer, com a maior 
brevidade possivel, nas casas de minha residência, na rua direita 
de Santos N° 6, em qualquer dia excepto Segundas, Quartas e 
e Sextas feiras de manhaS, com os documentos, que possam au-
thorizar o seu prejuízo. E para que chegue á noticia de todos 
mandei affixar este edictal, que vai por mim assignado. Lisboa 
16 de Fevereiro de 1821. 

(Assignado) F. P. A. OTTOLLINI. 

Ora este procedimento he bem digno de reparo; porque só 
indica um processo civil sobre percas e damnos, contra os taes 
Diplomáticos, quando o que se lhes imputa he um crime pu
blico; e nada menos do que pretender, sem ordem nem authori
dade, pôr em bloqueio toda a sua naçaõ. Por este edictal parece 
que a Regência achou digno de reparar-se o damno, que te-
uham soffrido alguns particulares, mas que naõ deve instituir 
procedimento algum, pelo que respeita ao mal, que se preten
dia fazer á naçaõ; e que pela circular de um desses mesmos 
diplomatas (veja-se o nosso N°. passado p. .) mereceo ja a 
desapprovaçaõ d'El Rey. 

0 que a naçaõ tem de esperar desses Diplomatas, se conhe
cerá de um facto recente, que vamos a mencionar, tirado do 
Moniteur de 15 de Abril 1821 :— 

" Antes de hontem a Corte das Assizas de Paris condemnou 
á revelia (par defaut) o Commendador Sodré, em dous annos 
de prizaõ, 4.000 francos de multa, como culpado de ter publi
cado uma obra intitulada Pieces Politiques ; contendo a dieta 
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obra 1* offensas para com S. M. o Rey de Portugal: 2.* Al-
legaçoens de ultragem e factos, que, se fossem verdadeiros, 
attentariam á reputação do Marquez de Marialva, seu Embaixa
dor juncto á Corte de França." 

Primeiramente he falso, que nas taes Pieces Politiques haja 
cousa alguma contra S. M.; porque o que ali se diz, he, que 
existia uma trama para uma revolução em Portugal: óra fosse o 
facto assim ou naõ fosse, isso naõ he fallar mal d' El Rey. 

Dizia-se que estava para acontecer uma revolução em Portu
gal, e de facto esta aconteceo, dava-se a entender que a revolu
ção éra fomentada por certo partido aristocrático ; e que fazem 
esses, ateimam em pôr a carapuça em El Rey, em quem ningu
ém fallava, e traz-se uma acçaõ de libello, mettendo a diante o 
nome d'El Rey. 

Mas isto he ja manha velha dos Godoyanos ; o que queremos 
aqui principalmente notar, he, que o Marquez de Marialva procu-
rno a condemnaçaõ de Sodré, á revelia, pondo contra elle uma ac-
em França, quando sabia que o accusado, ainda que tivesse çaõ 
obrigação de se ir deffender a um paiz estrangeiro, naõ o podia 
fazer; porque estava, prezo em Inglaterra por dividas. Eis 
aqui o momento, que aquelle Diplomata escolheo, parachamar o 
juizo em França ao tal Sodré, e se pelo dedo se conhe-ce o gi
gante, desta amostra deverão ver em Portugal, o que tem quem 
de esperar dos generosos sentimentos de taes Diplomatas, á 
tractam com tam delicada maõ. 

Naõ obstante, porem, estas faltas e inccnseqoencias, que te
mos notado, a revolução marcha a diante, com passos decididos 
e firmes; estaõ feitas as bazes de uma Constituição, qtte derri-
bam o systema antigo de Governo: e essas hazes estaõ approva-
das e juradas, por todas as authoridades da naçaõ. 

Aos 28 de Março saio pelas ruasde Lisboa um luzido bando, 
pelo Senado da Câmara, annunciando a funcçaõ do juramento das 
Bazes da Constituição, e distribuindo ao mesmo tempo uma 
proclamaçaõ adaptada ás circumstancias ; e se mandou illuminar 
a cidade. Aos 29 de Março, se ajunctaratu na Igreja de S. 
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Domingos as Cortes, a Regência, e todas as mais authoridades. 
Celebrou Missa o Arcebispo da Bahia, depois da qual se pres
tou o juramento, e houve Te Deum, em acçaõ de graças. Sal-
raram as fortalezas, e houveram nos theatros representaçoens 
allnsivas á festividade do dia. 

Por occasiaõ da festividade de se prestar o juramento ás Bazes 
da Constituição, promulgaram as Cortes um decreto geral de 
perdaõ a todos os crimes, exceptuando os seguintes :—Blas-
phemia de Deus e dos seus Sanctos, moeda falsa, falsidade, 
testemunho falso, matar ou ferir com arma de fogo, e de propó
sito, propinaçaõ de veneno, ainda que se naõ seguisse morte, 
fogo posto acintemente, morte commettida atraiçoadamente, 
arrombamento de cadêas, forçar mulheres, soltar prezos por von
tade ou peita, sendo carcereiros, entrar em mosteiros de freiras 
para fim deshonestos, ferir ou espancar qualquer juiz, posto que 
pedaneo ou vintenario fosse, por causa do seu officio, impedir ef-
fectivamente as diligencias da justiça, usando de força para isso, 
furto feito com violência, ladraõ formigueiro, sendo pela tercei
ra vez prezo, ferimento no rosto, ou de que se seguio aleijaõ ou 
amputação de membro." 

Igualmente se expedio outro decreto para o perdaõ dos deser
tores. 

Revolução na Bahia. 

Concluiremos o que temos a dizer sobre os negócios da nossa 
terra, annunciando, que aos 10 de Fevereiro, se derribou na Ba
hia o Governo velho, e se instituio o novo, com a mesma unani
midade e socego das outras partes da Monarchia, e agora o Se
nhor Conde de Palmella, que espere por um exercito de mosqui
tos de Laybach, ou que proclame contra a Bahia, como fez o seu 
collega Conde dos Arcos contra Pernambuco: " atirem-lhe como 
quem atira a Lobos!" E be com tal gente, que El Rey havia de 
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governar socegadamente seus povos! Vamos aos documentos, 
que naõ temos lugar para mais. 

Proclamaçaõ. 

Os Commandantes e officiaes das tropas de linha da guarniçaõ 
e cidade da Bahia,congregados na praça de Palácio, na presença 
do Governador e Capitão General, o Conde da Palma, desejando 
todos igualmente evitar aeffusaO de sangue, que infelizmente pu
dera resultar de motivos originados no temor, que o povo manifes
taria, por se frustrarem seus desejos de adherir ás opinioens de seus 
irmaõs em Portugal, com quem desejam estar perpetuamente 
unidos ; e participar com elles dos benefícios de uma Constitui
ção liberal, que ao presente se esta estabelecendo em Lisboa; re
solveram o seguinte: 

1.° Jurar obediência ao muito alto e poderoso Rey o Senhor 
D. Joaõ VI., e adhesaõ á sua Real Dynastia ; e preservar a 
Sancta Religião, que professamos. 

2." Jurar a Constituição que estabelecerem as Cortes de Por
tugal, e no entanto a de Hespanha, da mesma forma que foi a-
doptada interinamente em Portugal. 

3.° Que a Câmara, proporá para approvaçaõ das tropas e povo, 
as pessoasque haõ de formar uma Juncta Provisional, para 
governar éstaprovincia, até que Sua Majestade tenha jurado sole-
mente a Constituição. 

4. Que o Governo Provisional, immediatamente que for in-
stallado, lavre um Acto, em que por si e em no medesta provincia, 
declare a sua adhesaõ ao Governo de Portugal, e á nova ordem 
de cousas ali estabelecida, o qual acto será transmittido ao 
dicto Governo, e a El Rey Nosso Senhor. 

5. Que o Governo Provisional proceda immediatamente á 
nomeação de Deputados desta provincia, para as Cortes de Por
tugal. 

6. Que todos os actos de administração continuem, como até 
aqui em nome d'El Rey N. S. D. Joaõ VI. 

7. Que seja este um dia de reconciliação geral, entre os ha-
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bitantes desta provincia, seja qual for a differença de opinioens 
políticas por que até aqui discordassem. 

Bahia em Câmara, aos 10 de Fevereiro de 1821. 
(Assignados) Conde da Palma. Felisberto Caldeira Brandt 

Pontes, Marechal. Luiz Paulino de Oliveira Pinto de França, 
Marechal. Jozé Thomas de Oliveira, Brigadeiro. Thomas 
Franco, Brigadeiro Inspector do Trem. Jozé Antonio de Pas
sos, Brigadeiro. Joaquim Jozé de Souza Portugal, Coronel. 
Ignacio Luiz Madeira de Mello, Coronel. Manuel Fernandes da 
Silveira, Coronel. Salvador Pereira da Costa, Coronel Ajudan
te d'Ordens. Bento de Franca Pinto de Oliveira, Coronel. Jozé 
Antonio de Matos. Coronel. Francisco de Paula de Oliveira, 
Tn. Coronel. Manuel Gonçalves da Cunha, Coronel. Felisber
to Gomes Caldeira, Tn. Coronel. Joaõ de Souza Mourigaraõ, 
Coronel. Francisco Jozé Pereira, Tn. Coronel, de Infanteria 
N.° 12. Joaõ Joaquim Corrêa de Moraes, Major. Jozé Antô
nio da Costa Carneiro, Major Graduado. Rodrigo de Argollo 
Vargas, Major. Júlio César Augusto, ditto. AntonioManuel 
de Mello e Castro, Coronel. Pedro Jozé dos Santos, Major. 
Joaquim Antonio da Silva, Major. Jozé Gabriel da Silva Dal-
toro, Major. Francisco da Costa Branco, ditto. Francisco 
Elesbaõ Peres de Carvalho e Albuquerque. Jozé Martins dos 
Santos, Major. Mathias Antonio de Azevedo Coutinho de Mon-
tauri, Major. Christovaõ Pessoa da Silva, Cirurgião Mor da 
Artilheria. Constantino Jozé Teixeira, Tenente. Francisco 
Jozé da Silva Machado, Alferes. Manuel Pedro de Freitas Gui
maraens, Tn. Coronel. Jozé Vaz Lopes, Alferes. Joaõ Pes
soa da Silva, Capitão. Antonio Joaquim da Silva Freitas, Al
feres. Luiz Antonio Feio, Capitão graduado. Paulo Maria 
Nabuco. Ajudante. Pedro Luiz de Menezes, Capitão. Jozé 
Maria Barreto, Tenente. 

Juncta Provisional. 

Presidente, e Membro pela Magistratura, o Dezembargador 
Luiz Manuel de Moura Cabral. 
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Vice Presidente, e Membro pela Lavoura, Paulo Jozé de Mel
lo. 

Commercio 5 Francisco Antonio Filgueiras. 
I Jozé Antonio Rodrigues Vianna. 

Commandante em Chefe da tropa, o Tenente Coronel d'Arti-
lheria Manuel Pedro de Freitas. 
Tropa 5 ^ Coronel Francisco de Paula de Oliveira. 

i O Tn. Cor. Francisco Jozé Pedro. 
Clero O Reverendissimo Deaõ. 

Secretários 5 ° Bacharel Lino. 
/O Bacharel Paiva. 

A MERICA-H ESPANHOLA. 

Os Deputados da Republica de Columbia chegaram ja á Hes
panha, e pela maneira por que foram recebidos se conclue, que 
a negociação, para a independência daquella republica ser reco
nhecida pela Hespanha, será concluída em breve tempo. 

Também chegou a La Guaira um Commissario da Hespanha, 
que pela via de Porto Bello, e se destina a Lima, a fim de tractar 
da pacificação com aquella parte da America Hespanhola. 

O General Bolívar expedio um decreto, para naõ receber mais 
officiaes estrangeiros no serviço da Republica de Columbia; e 
depois publicou também a seguinte proclamaçaõ : 

" Columbia.—Simaõ Bolívar, Libertador, fite. Scc. Soldados! 
—Deo-se o primeiro passo para a paz. Uma trégua de seis me
zes he o prelúdio de nosso socego futuro, trégua que foi assig
nada pelos Governos de Columbia e Hespanha. Durante este 
termo tractaremos de terminar para sempre os horrores da guerra, 
f. de cicatrizar as feridas de Columbia. O Governo Hespanhol, 
ja livre e generoso, deseja ser justo com nosco. Os seus Gene
raes tem mostrado franca e fielmente o seu amor da paz, e mes
mo de Columbia. Tenho recebido, em vosso nome, testemunhos 
de sua estima, mais honrosos do que os nossos merecimentos. 
Soldados ! A paz decora com seus mais excellentes e esplendi
dos raios, o hemispherio de Columbia ; e com a paz podeis con
tar com todas as bençaõs da liberdade, da gloria, e da indepen-
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dencia. Mas se os vossos inimigos e os da Hespanha perss tirem 
illegamente na sua injustiça, do que naõ ha o mais distante temor, 
naõ sois vós os filhos da victoria? 

Quartel General de Varinas, aos 7 de Dezembro, de 1821. 

ESTADOS UNIDOS. 

O Congresso abrio a sessaõ deste anno, aos 5 de Março, com 
a falia do Presidente dos Estados Unidos, em que se expõem em 
resumo a situação dos negócios públicos, tanto no interior como 
no exterior; depois de haver prestado o juramento do custume, 
sendo reeleito na Presidência. 

Esta falia he demasiado extensa, para que a pudéssemos co
piar ; mas representa aquella naçaõ em florescente estado de 
prosperidade; e menciona com particular emphasis a ratificação 
do tractado com a Hespanha, pelo qual os Estados Unidos ad
quirem a importantíssima posse das Floridas ; sobre o que diz 
o Presidente assim :— 

" Naõ he possivel que seja demasiada a importância que da
mos á acquisiçaõ das Foridas: ella assegura aos Estados Unidos 
um território importante em si mesmo, e cuja importanciase aug-
menta pela relação, que tem, com muitos dos grandes interesses 
da Uniaõ : ella abre a vários dos Estados limitrophes passagem 
livre para o Oceano, pela provincia assim cedida, era conseqüên
cia dos rios, que nascem dentro de seus limites : assegura-nos 
contra todo o futuro encommodo de poderosas tribus de índios: 
dá-nos vários portos excellentes nogolpho de México, para navios 
de guerra do maior porte: cobre, pela sua posição no Golpho, o 
Mississipi, e outros rios, que ficam dentro de nossos extensos li
mites ; e habilita assim os Estados Unidos a prestar completa 
protecçaõ as vastas e preciosas producçoens de todo o nosso paiz 
occidental, que vam procurar um mercado, passando por esses 
rios." 

Depois de ter o Presidente exposto a vantajosa situação em 
que a sua naçaõ se acha, em suas relaçoens com a Inglaterra, 
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Fiança, e Potências Barbarescas, passa a fallar dos recursos in
ternos do Paiz. Aqui mostra, que, da divida contrahida pela 
guerra passada, se tem ja pago 67 milhoens de dollars, naõ ob
stante as extraordinárias despezas em fortificaçoens ao longo de 
toda a costa, e do augmento gradual de navios para a marinha de 
guerra; havendo ainda assim abolido o imposto directo da exci
sa, logo que se acabou a guerra. 

E com tudo a diminuição do commercio, que resulta da pobre
za da Europa, occasionou faltas ao Governo dos Estados Unidos, 
que o obrigaram a diminuir suas despezas, e a pedir alguns pe
quenos empréstimos. 

O Ministro Francez, juncto aos Estados Unidos, Mr. Hide 
Neuville, tracta de fazer um arranjo commerciai, que em todo o 
caso naõ deixará de ser somente provisional. Segundo um acto 
do Congresso, que ultimamente se passou, he o Presidente au-
horizado a suspender o Acto da ultima sessaõ, sobre os direitos 
de tonelagera, se durante as ferias do Congresso houver algum 
convênio com a França. Esta medida passou aos 2 de Mar
ço, sem opposiçaõ, e o resultado da discussão foi a restituição 
dos direitos, que se tinham imposto. 

IKANIjA. 

O estado publico da França, e a utilidade de suas Câmaras, 
podem conhecer-se do seguinte extiactode suas deliberaçoens. 

" Quarta feira, 17 de Abril. O General Foy, fallou na Câmara 
dos Deputados, «obre os receios, que tinha á cerca da marcha 
das tropas Russianas. Quando toda a Europa, disse o General, 
está armada, quando a Áustria inunda a Itália com suas tro
pas (violenta explosão na direita e no centro da Câmara: 
a votos a votos). Quando os Russianos, coutinou o General, 
vem attravesando a Hungria e Volhinia (novas interrupçoens 
ao orador) he natural temer, que estas potências estrangeiras 
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tenham concebido desígnios hostis contra a França (novas ex-
clamaçoens na direita e centro; vários membres dam confu
sos gritos, deputados da esquadra clamam silencio, e o Orador 
continou). Naõ he para admirar, que as uaçoens, a quem fal
tam os recusos de finanças, desejem fazer subsistir as suas tro
pas á custa do povo do Sul da Europa (terceira interrupção, e 
grande tumulto na Câmara. Indubitavelmente, se a França 
estivesse armada, se os ministros fossem com a naçaõ (gritos na 
direita, elles vam com a naçaõ) naõ haveria causa para receios: 
mas quando vemos o exercito enfraquecer-se todos os dias; 
quando vemos, que a ley de 18 de Março, que devia assegurar o 
seu recrutamento, fica sem execução (novos gritos da di
reita e centro) : quando, em fim, vemos o exercito mutilado pelo 
Ministro, considero, que os temores da maioridade dos France
zes saõ legítimos. (Gritos e confusão, a votos, ordem, silen
cio. O Orador naõ pôde continuar.)" 

Os estudantes em Grenoble tomaram mui activa parte nas 
commoçoens, que ultimamente houveram naquella cidade, e 
supposto que o Governo Francez fez espalhar, que as commoçoens 
érara bagatella, com tudo achamos que El Rey, por um decreto 
de 2de Abril, abolio a faculdade de Direito, nos estudos daquella 
cidade; e assim se vê, como a legislação de cada pais mostra o 
estado das opinioens publicas, a pezar de todos os esforços para 
as occultar. 

H E S P A N H A . 

Noticias de Madrid de 28 de Março, dizem que chegara ha 
tempos aquella cidade M. Ca , como Agente da Regência 
passada de Portugal, para negociar um tractado de aliiança of-
fensiva e defeensiva, a qual uegociaçaõ se suspendeo, em 
conseqüência da queda daquella Regência, porém ultimamente 
foi o mesmo Agente recebido em conferências pelo Ministrados 
Negócios Estrangeiros. 
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Na sessaõ de 22 de Março, em que o Ministro da guerra com-
rnunicou officialmente ás Cortes os suecessos do Piemonte, se pro
poz que esta insurreição, fosse celebrada com demonstraçoens de 
alegria. No debate, que houve, sobre o estabelecer uma Com
missaõ de segurança publica, o Deputado Moreno Guerra disse, 
que Napoies éra a guarda avançada constitucional, a Hepanha o 
centro, e Portugal a retaguarda. Claro estaque a guarda avan
çada foi derrotada ja. 

As Cortes, teudo examinado o relatório da commissaõ especial, 
sobre a memória do Ministro de Estado, á cerca das relaçoens 
políticas da Hespanha com as outras naçoens, adoptaram a opi
nião da commissaõ ; e reconheceram que o principio da revolu
ção Hespanhola era atacado, pelos movimentos hostis da Áustria, 
contra o Reyno das duas Sicilias. 

Na sessaõ de ô de Abril, se propoz nas Cortes um projecto de 
ley, chamando ás armas todo o Hespanhol, desde a idade de 18 
até 5 n amtos. Na sessaõ de 8, o Deputado Golfin propoz, que 
se procedesse militarmente contra os conspiradores e contra os 
que resistissem ás tropas de linha ou milícias; e que o Gover
no fosse authorizado a pôr em acçaõ fora do seus tenitorios 
respectivos o numeradas guardas nacionaes, que julgar conveni
ente segundo as circumstancias. 

Vários Deputados fizeram simultaneamente a proposição, de 
que o Governo expedisse immediatamente ordens a todos os di
rectores de manufacturas d'armas na Península, para que ac-
celerassem as obras, cada um segundo os fundos postos á sua 
disposição. 

O Ministro do Interior referio ás Cortes a seguinte messa-
gem d'El Rey:— '* Senhores sou encarregado de vos informar 
dos sentimentos, que El Rey entretem nesta occasiaõ. S. M. 
naõ julga que se deve dar muita importância aos acontecimentos 
de Nápoles.- e como as circumstancias, favoráveis ao estabe-
cimento de nossa liberdade, podem ter soffrido alguma alteração, 
S. M. ordenou, qne os seus ministros vigiassem com mais 
anxiedade do que nunca, em reprimir os inimigos do systema 
existente, se alguns houverem, e deseja que as Cortes propo-
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nham as medidas, que julgarem necessárias. S. M. sente viva
mente a situação do Rey das Duas Sicilias. A presença de um 
exercito estrangeiro nos seus Estados, deve necessariamente oc-
casinnar grandes calamidades aseu povo. A oppressaõ e as in
evitáveis conseqüências de qualquer invasão, naõ permitttem 
que os Soberanos obrem livremente, nem que concedam a seus 
vassallos o que elles tem direito de requerer. Sua Majestade 
conhece quam destructivo deva ser, naõ somente para o povo, 
mas também para os que governam, que a palavra Real, 
uma vez dada, se naõ observe estrictamente ; e he por esta con
vicção que S. M. me encarrega de declarar-vos, em seu nome, 
que está agora mais firmemente resolvido, do que nunca, a ob
servar, e fazer que se observe a Constituição, com que o seu 
throno e sua pessoa estaõ identificados." 

O Presidente das Cortes respondeo:—" O Congresso agradece 
ao Governo esta communicaçaõ, e naõ obstante o pezar, que ne
cessariamente excitam os tristes acontecimentos de Napoies o 
Congresso naõ pôde deixar de ouvir com prazer as expressoens, 
que se contem na mensagem Real." 

O Deputado Morena, expressando o seu sentimento pelos des
astres de Napoies disse :—Quanto a nós, penso que naõ ha nada 
a temer das Potências Estrangeiras ; o estado presente da Fran
ça he uma barreira contra os oppressores da liberdade. A In
glaterra naõ pôde admittir o engradecimento das Potências do 
Norte ; porque tem muitas razoens para suspeitar, que o Impe
rador de Rússia deseja ter a Sicilia. Nós temos Portugal na 
retaguarda, e consideramos os Portuguezes como Hespanhoes ; 
isto he, como unidos com nosco na mesma causa. Uma aliian
ça entre as Potências pode segurar-nos contra as tentativas das 
do Norte." 

Propoz-se e adoptou-se uma resolução para assegurar aos de
putados e generaes Napolitanos uma subtistencia conveniente, 
se elles se refugiarem na Hespanha. 

Em uma sessaõ secreta das Cortes que houve aos 8, se no-
mou uma commissaõ para responder verbalmente á mensagem 
d'El Rey , e concertar com elle as medidas necessárias nas pre-
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sentes circuinstaiit ias, e (pie a confeiencia tivesse lugar na 
presença dos Ministras. 

Sobrero A liga um chefe de insurgentes, foi prezo juncto a 
Burgos com 36 de seus partidários ; e o Bispo e ex-Inquisidor 
de Barcelona foram dali mandados prezos, por se achar que en
travam em combiiiaçoens contra o Governo. A Cortes, além 
de cuidar em uma leva de 500.000 homens, determinaram, que 
logo que comecem as hostilidades os Chefes políticos das pro
vincias tenham poderes dictaioriaes, e que os culpados de tentar 
deitar abaixo a constituição, sejam processados por uma com
missaõ militar, e a seutença executada dentro em '24 horas, se 
for approvada pelo chefe politico. 

NÁPOLES. 

A luta dos Napolitanos, para formarem um Governo Consti
tucional, acabou, quando a penas ia a começar. 

Logo que chegou a Napoies a noticia da retirada do General 
Pepe, e da evacuação de S. Germano, o Parlamento mandou 
uma Deputaçaõ ao Principe Regente, pedindo-lhe, que em
pregasse todos os meios, que pudesse, para salvar a pátria. O 
Principe, na manhaS do dia 10, convocou um Conselho Militar, 
e se decidio, que fosse a Mignano tractar com o Gen. Carascosa, 
mas apenas tinha saído de Capua, quando achou noticias da
quelle General, que o obrigaram a naõ passsr a diante. 

O Principe, avizando disto o Parlamento, voltou para Napoies 
aos 10, pela noite; e aos 11, por ordem do Principe teve o Gen. 
Pepe uma conferência, em Aversa, com o Gen. Carascosa, Col-
leta e Tardella. O Gen. Florestan Pepe foi de npiniaõ, que se 
dissolvesse o Pailamento, e que se esperassem as ordens d'EI Itey, 
e no dia .seguinte pedio a sua demissão. 

O Parlamento ajunctou-se em sessaõ secreta, e se deliberou, 
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que se submettessem a El Rey incondicionalmente, e se pedisse 
ao Principe, que fosse o mediador para com o Rey. 

O Principe Regente mandou o General Fardella a El Rey, pe
dindo-lhe, que fizesse parar a marcha dos Austríacos ; mas isto 
naõ poduzio effeito. 

O Principe Regente saio de Napoies para o acampamento de 
Mignano, esperando receber noticias das operaçoens do General 
Pepe, em Rieti ; aos 9 de Março parou em Capua, aonde um 
Ajudaute d'ordens do Gen. Pepe lhe trouxe a noticia da retirada 
para Antrodocce, e da deserção do seu exercito. 

O General Carascosa recebeo a mesma noticia pelo telegrapho, 
e portanto ordenou a evacuação de S* Germano, logo que appa
recêo a vanguarda Austríaca. 

O General Carascosa, explica a sua retirada dizendo, que o 
General Filangieri o informara, de que a sua brigada estava em 
completa desunião, e que os soldados fizeram fogo aos officiaes 
e a elle mesmo. Com esta uoticia lhe chegou outra do General 
Costa, que experimentara em Sessa similhantes suecessos. E 
logo, ouvindo tiros, soube que os batalhoens da primeira divi
são atacavam seus officiaes; e o quartel general de Carascosa, 
assim como o do General Ambrosio foram assaltados da mesma 
forma. O General Ambrosio salvou-se por meio de uma fiel 
companhia de sapadores ; e o General Carascosa foi protegido por 
20 Gendarmes, que fizeram fogo aos soldados. Eis aqui o que 
diz Carascosa em um officio datado de Capua aos 18 de Março, 
e que o Ministro da Guerra publicou em Napoies aos 19; e no 
mesmo dia o Principe Regente publicou um decreto, levantando 
o embargo aos vasos Austríacos. 

O General Pepe, em um bulletim datado de Castel di Sangro, 
diz que, em Rieti, Leonessa e Antrodocco, as tropas regulares 
pelejaram com valor; porém as milícias naõ fizeram o seu dever, 
e por causa destas tropas naõ pôde fazer uma retirada em ordem. 

Aos 19 de Março, o General em Chefe, Frimont, intimou á 
fortaleza de Monte Cassino, que se rendesse, e como o Comman
dante recusasse, a guarniçaõ amotinou-se e abrio as portas aos 
Austriacos. Os soldados Napolitanos foram feitos prisioneirose 
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desarmados, mas ao depois restituiram-se-lhes as armas, e incor
poraram-se nos regimentos Anstriacos. 

O Parlamento em Napoies dissolveo-se por si, sem acto formal, 
e as portas do edifício, em que faziam suas sessoens, foram fecha
das pela Policia. 

Aos 24 de Março entrou o exercito Austriaco em Napoies, em 
numero de 25.000 homens ; e o que mais he, entre as acclamaço-
ens e vivas do povo. De 150.000 Napolitanos, que se alistaram 
para defender a pátria, restavam cousa de 12.000 homens, to
dos os mais tinham desertado, desbandado-se, ou retirado-se 
para suas casas, sem fazer sequer mostras de resistência. 

O Exercito Austriaco entrou em Napoies, em conseqüência da 
seguinte : 

Convenção para a occupaçaõ da cidade de Napoies e suas 
fortalezas, pelas tropas Austríacas, e para a evacuação 
das fortalezas de Gaeta e Pescara 

Em conseqüência das relaçoens de amizade, que agora existem, 
e na conformidade das ordens dadas por S. A. R., o Principe 
Regente, ao Tn. General Pedrinelli, Governador de Napoies, o 
Exercito Austriaco entrará em Napoies ás oito horas da manhaS 
de 24 de Março, e oecupará as suas fortalezas, á excepçaõ de 
Castello Novo, qne he destinado para quartéis da guarda Real. 
Esta guarda continuará no mesmo serviço, em que se empregava 
usualmente, juncto aopalacioe pessoa de Sua Majestade. Quan
to a entrada das tropas Austríaca em Nápoles, como seja impos
sível providenciar também quartéis para os soldados Napolitanos, 
que ainda restam na cidade, estes receberão ordem hoje para sair 
e para seu ulterior destino ficarão sujeitos ás ordens de Sua Ex
cellencia o Baraõ de Frimont, General em Chefe. A Gendar-
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mene continuara a fazer o seu acustuma do serviço. Aguarda 
cívica, a quem he devida a mantença da ordem, durante o ulti
mo período de extrema agitação, conservará a sua organização, 
mas sem poder tomar armas ou fazer algum serviço, sem previa 
ordem do General em Chefe do exercito Austriaco. 

As ordens dadas por S. A. R-, o Principe Regente, para o 
rendimento das fortalezas de Gaeta e Pescara, seraõ entregues a 
manhaS, pelo General Pedrinelli, a Sua Excellencia o General 
em Chefe, antes da entrada do exercito Imperial em Napoies. 

As sobre dietas fortalezas, assim como a cidade de Napoies 
seraõ oecupadas, segundo as estipulaçoens da convenção conclu
ída aos 20 deste mez, juncto a Capua. As guarniçoens das duas 
fortalezas, seraõ postas no mesmo pé das outras tropas Napolita
nas. 

Concluída e assignada, pelo Tn. General Pedrinelli, Gover
nador de Napoies, e o Major General Conde Fiquelmont, em 
virtude de seus respectivos plenos poderes. 

(Assignados) Conde de F T Q U E L M O N T . 

Major General no serviço de S. M. Apostólica. 
Tn. Gn. P E D R I N E L L I . 

No serviço de S. M. o Rey das Duas Sicilias. 
A versa 23 de Março de 1821. 

PIEMONT. 

0 Principe de Carignano, que fora nomeado Regente por El 
Rey, vendo a má figura, que as cousas tomavam, com os sue
cessos de Napoies, fugio aos 29 de Março oecultamente, e foi 
ter a Novara, d'onde se passou para Modena, e foi ter com o-
Gram Duque de Toscana, que he seu sogro, mas que o recebeo 
com muita frieza, em conseqüência da parte que o Principe to
mara na revolução. 

Nesta situação de desamparo, o Governo provisório, em Tu-
rin, expedio a seguinte proclamaçaõ. 

" A Juncta Provisional aos Cidadãos. As tropas, commanda-
das pelo Conde deLatour, em conjuneçaõ comas tropas Austri-
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acas, se estaò aproximando a esta capital. A Juncta, que se 
tem em pregado com bomsuccesso uapreseivaçaô da publica paz, 
e em prevenir os males da anarchia e da guerra civil, confia 
agora o cuidado da bôa ordem, e tranquillidade da cidade, ás 
authoridades municipaes. Os habitaetes saõ informados, para 
sua satisfacçaõ, de que a cidadella será etitregue á gua>da na
cional. Dada em Turin aos 9 de Abril de 1821. (Assignado) 
Mareiitini, Presidente." 

A Juncta de Alexandria foi dissolvida, por um dscreto da 
Juncta de Tunn, de 26 de Março, e chamado para esta o Advo
gado Luzzi, que éra membro da de Alexandria. A mesma Junc
ta de Turin determinou por outro decreto, que um chefe politico 
em cada província exercitasse o Governo, suboidinado á Juncta 
Suprema de Turin, como único meio de remediar a presente anar
chia, em que ficava o Reyno, pela ausência do Regeute nomeado 
pelo Rey que abdicara a Coroa. 

Em Geuova acclamou-se com grande applauso a Constituição 
Hespanhola, mas logo que se soube do protesto, que tinha feito o 
novo Key, apparecêo a diversidade de opinioens, e houveram 
conflictos sangumoli iitus, tanto entre a tropa, como no mesmo 
povo. 

Em Turim a Juncta Provisional expedio uma proclamaçaõ aos 
25 de Março, recommendando a adhesaõ ao systema constitu
cional ; e ao depois se determinou declarar guerra á Áustria. 

Os Austríacos no entanto passaram o Tessino, e em frente de 
Novara se encontraram com as tropas de Alexandria, as quaes 
naõ fizeram resistência alguma. O General Latour, obrava tom 
um corpo de tropas por El Rey, e auxiliado logo depois por vá
rios regimentos Austriacos entrou em Turin, dissolveo o Gover
no provisório, e estabeleo uma commissaõ militar, para proces
sar e sentenciar militarnitnte todos os que tomaram parte na re
volução. 

Ha ainda algumas pequenas partidas de insurgentes pelo paiz, 
que se naõ tem submettido; mas de facto a sublevaçaõ do 
Piemonte está concluída, e tem acabado como a de Nápoles : 
com a differença, que os Piemontezes foram desamparados pelo 



Miscellanea. 503 

principe de Carignan, seu chefe, e ainda assim brigaram, mas 
foram vencidos pelos mais fortes. Os Napolitanos foram sem
pre protegidos pela presença, e esforços de seu Principe ; mas 
rendèram-se sem fazer esforço algum por se defender. 

TURQIA. 

As provincias Europeas da Turquia apresentam sério estado 
de revolução, e parece que grande parte da população Grega 
está determinada a sacudir o jugo dos Turcos. Wallachia e 
Moldavia estaõ em insurreição aberta. Na Walarhia saõ os in
surgentes capitaneados por um natural do paiz chamado Theo-
doro, que tinha servido no exercito Russiano. Na Moldavia o 
Principe Ypsilanti, filho do antigo Hospodar, e também official 
no serviço de Rússia, ajunctou grande numero de tropas em 
Jassy, e proclamou-se o libertador <la naçaõ Grega do jugo do 
Governo Ottomano. 

Este chefe requerêo o auxilio da Rússia, o que o Imperador 
lhe negou, declarando, que tal empreza he mais uma prova do 
espirito inquieto do nosso tempo, e expellio o Principe Ypsi
lanti do serviço Russiano; dando ordens ao General Witgenstein, 
que cotnruanda naquellas fronteiras, para que guardasse estricta 
neutralidade. 

0 Imperador de Rússia communicou estas suas resoluçoens á 
Porta, no que se unio o Imperador de Áustria, ordenando ao seu 
Ministio em Constantinopla, que segurasse o Gram Senhor de 
suas determinaçoens pacificas. 

Como quer que seja aos 21 de Março houve a primeira bata
lha entre os Gregos e os Turcos, juncto a Gaiata; e Ali Bacha, 
que ha tantos tempos tem estado em rebelião contra o Gram Se
nhor, obra agora de concerto com o Priucipe Ypsilanti. 

A guerra contra Ali Pacha procedia mui languidamente, a 
tempo que os Servios pediram importantes privilégios, o que a 
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Porta concedeo reluctantemente, e com pouca graça. O Impé
rio Ottomano éra também ameaçado na outra extremidade ; por
que os Vechabitas na Arábia apresentavam formidável revolu
ção. O Bachá do Egypto tinha guerreado contra elles vantajo
samente, mas a Porta com a custumada indiscrição ameaçou-o 
com uma expedição marítima, para o despojar de seus thesou-
ros ; de maneira que aquelle Bacha, Mahomet Ali, em vez de 
protector se tornou inimigo mortal dos Turcos. Neste conflicto 
acontece a revolta da Wallachia e Moldavia, resultado de um 
plano nas províncias Christafis do Império Ottomano, para se 
libertarem do jugo Mahometano. O Principe Ypsilanti, cabeça 
da insurreição tem grande nome, e os males que seu pay e avô 
soffreram dos Turcos, he estimulo poderoso para com elle. 

O exercito do Gram Senhor he avaluado em 225.400 infantes, 
em 181.000 cavallos, fazendo um total de 406.400 homens. 
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CONRESPONDENCIA. 

Carta o Wedactor, sobre um folheto publicado no Rio-de-
Janeiro, a cerca da vinda d'El Rey para Portugal. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 
Acustumado eu a ver o Brazileiro estabelecido em Londres 

dirigir todas as suas lendas ao jornal Inglez chamado Times; e 
vendo agora, que a este mesmo jornal, e sô a elle veio dirigido 
pelo paquete um folheto, que circulou no Rio-de-Janeiro, á cerca 
se S. M. e a Familia Real devem ou naõ vir para Portugal: isto 
juncto a algumas expressoens, que se acham destacadas, con o 
" as bazes do edifício—esperar El Rey pelas decisoens do Con
gresso de Troppau,—&c. &c." creio naõ seria talvez ir muito 
longe, até olhando os antecedentes, em suppôr que por aqui an
dou maõ do quondam Brazileiro estabelecido em Londres, Po
rem seja quem quer que for o author, o que he certo he, que be 
um agente da Casa de C—, ou da Hespanha. 

0 Times trás isto em um grande artigo separado, com o titu
lo de Politica da Corte do Brazil ; dizendo, que um folheto se pu
blicara no Rio-de-Jaanoiro com oseguinte titulo—" Deverá El 
Reye a Familia Real de Bragança, nas presentes circumstancias, 
voltar para Portugal, ou deixar-se ficar no Brazil ? 

Diz o Redactor, que isto se diz obra de um membro da antiga 
administração, e que conclue, que a Familia Real naõ deve dei
xar o Brazil, estabelecendo as seguintes proposiçoens. Mas 
antes de passara ellas e a sua refutaçaõ, direi, que só um mem
bro da antiga Administração he que podia sair-se com ideas tam 
originaes; isto he, só um homem para quem a naçaõ Portugueza 
olha com desprezo, e que tinha perdido a esperança de tornar a 
ter a menor influencia no Governo, he que podia satr com tal; 
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poudo-se a par do Soberano, e dizendo, ja que naõ posso ter 
ascendência uo Governo, querendo El Rey combinar os dous 
paizes, entaõ separem-se, e naõ vá pessoa alguma da Família 
Real para Portugal. 

Naõ admiraria que, para fazer os seus interesses, quizesse 
sacrificar El Rey e desfalcar-lhe assim a Monarchia, aconse
lhando isto ; mas sim que tivesse a inconsideraçaõ e bojo de 
atirar ao publico com similhantes absurdos : e o que mais ainda 
admira he dizer-se, que tal cousa he feita por um Portuguez. 

As queries, que faz o Author, se deverá El Rey e a Familia 
Real voltar para Portugal ou ficar no Brazil ? Respondo, que 
ha muito tempo quem fosse verdadeiro Portuguez e amigo d'El 
Rey lhe devia ter aconselhado, mandar o Principe Herdeiro para 
Portugal; e que S. M. teria sido muito mais bem servido, se 
quem estava no estado de lhe poder dar conselhos lhos tivesse 
dado a tempo, e seguido outro systema, com que se tivessem 
evitado os acontecimentos de 24 de Agosto e 15 de Septembro, 
e as exaltaçoens consecutivas. O Author, para merecer o nome 
de Estadista e Politico, devia saber precaver, e naõ, quando 
uma revolução arrebenta por falta de precaução, e até mesmo 
por incentivo seu, dizer agora com a leveza do custume. Sepa
rem-se. E naõ se podem nem devem unir; quando n'outra 
parte diz, que isto he um pequeno partido de rebeldes. Ora 
aqui tem a inconsequencia do nosso Estadista : he uma facçaõ e 
naõ o geral da Naçaõ; mas assim mesmo separe-se, naõ 
faz conta a uniaõ: Ora entendam-no ! Isto mostra, que 
ou he pago ou espera paga da Casa de C—, ou da Hespanha ; 
ou que perdeo a cabeça. 

Ha muito tempo que o problema naõ éra qualquer bico d'obra 
de Politica, saber como se poderia conciliar Portugal com o Bra
zil ; e fazer com que durasse, o mais tempo possivel, a uniaõ dos 
dous paizes : porem para isto he que servem as cabeças, as edu-
caçoens, os estudos, e as sciencias exactas, pois fazer o que se 
manda, e as vezes o contrario do que se manda, pois que naô 
convém ; para isso naô be preciso muito estudo. Vamos á» 
taes praposiçoeus. 
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l .aDiz, que Portugal na presente situação naõ pôde passar, 
sein osoecorro do Brazil, no entanto, que pelo contrario o Bra
zil naõ tira vantagem alguma da sua uniaõ com Portugal. 

Só disto se vè o fundo de conhecimentos, que tem o Author, 
em direito publico, e das gentes, e em economia politica. Os 
homens unem-se em estado social, para viverem com certas com-
ínodidades, e renderem serviços recíprocos, o que naõ fazem no 
estado de selvagem. As naçoens unem-se entre si, por meio de 
um código de leys, chamado direito das gentes, isto para pres
tarem de naçaõ a naçaõ, o que na sociedade civil presta o indi
viduo ; portanto, a these de que o Brazil pôde passar sem Portu
gal he de charlatão. Também a China pôde passar sem a In
glaterra e esta sem a Cbina; porém acham ambas, que vivem me
lhor por meio das relaçoens, que tem de commercio. O Brazil pas
sava sem Portugal antes do século 16; assim como Portugal pas
sava sem o Brazil; no entanto, o homem acustumado a uma meza 
variada,e a muitas commodidades, pode passar sem isto, as de cer
to mas custa-lhe e naõ gosta ; pricipia por Portugal ter a 
mesma língua que o Brazil, primeira commodidade de preferencia 
ainculcar uniaõ e relaçoens de amizade, pois sem mesmo a idea, 
que provêm do mesmo tronco, ha uma certa sympathia no unisono 
da língua, parao trafico do commercio. Demais, Portugal tem um 
ramo decommercio de agricultura, a que naõ só estaõ acustumados 
os Portuguezes do Brazil, mas que até naõ podem tirar d'outra 
parte: digo os vinhos, e principalmente os do Douro; e mes
mo o sal, prezuntos, carnes ensacadas, até palitos, e outras mil 
bagatellas, com que foram creados. Pela mesma razaõ, que 
depois do uso do caffé e assticar, e verem em Portugal lhe vi
nha do Brazil, certamente que faz mais conta a Portugal a uniaõ 
e boa harmonia com o Brazil. E se pela mesma razaõ de inde
pendência os vinhos de Portugal e os outros gêneros podem irão 
Brazil em navios estrangeiros, também o assucar e caffé do Bra
zil pode ir a Portugal em outros navios, e mesmo d'outra parte. 
Demais que, quando o dinheiro, depois da saída da Familia Real 
para o Brazil, tem ido para o Brazil de Portugal, e naõ vice ver-

V O L . X X V I . N° . 155. 3 r 
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sa: argumento primário, que os mais exaltados em Portugal da
vam para a separação. 

2.a Que a volta da Familia Real para Portugal seria uma 
medida impolitica. Admitte-se a olhos fechadados: se toda a 
Familia Real deixasse o Brazil; assim como tem sido uma me
dida a mais impolitica o naõ ter ha muito ido o Principe Real, 
pois se se tivesse feito a tempo, tinha-se evitado muita cousa 
desagradável. 

3.a Que Sua Majestade pôde conservar a sua autnoridade in-
tracta no Brazil. &c. Isto he de quem vê pouco ao longe. So
bre isto he preciso que se diga ao Author, que a Familia Real 
ainda naõ fez a experiência de se mostrar aos Portuguezes da 
Europa; e maldictos e execrados síjam na posteridade, os que 
se tem opposto a esta prova . teria visto o Asthor, ainda mesmo 
tarde, a ascendência, que a casa de Bragança tem no espirito 
da Naçaõ, e o que he differente fallar a legislar, achando-se sós 
e como abandonados. Veria, tomo a dizer, a idolatria dos Por
tuguezes para com a Familia reynante. Que leia o nosso author 
a historia de Pottugal, e que diga em que reynado tem visto 
uma revolução contra o Soberano, que fosse tramada pelo povo. 
No Brazil naõ se passaram oito annos, que cm Pernambuco se 
forjasse uma ; quando os Portuguezes da Europa soffitam e cala
vam. Portanto engana-se o author; El Rey tem menos que 
temer de um povo educado pelos seus maiores com ideas de uma 
•affeiçaõ sem limites para os filhos dos Soberanos de seus pays, 
que em uni paiz mestiço, c composto de tantas castas ; e mes
mo aonde os Governadores tanto tem desfigurado o melhor dos 
Soberanos. 

4:a Que a audácia dos revolucionários na Europa deverá ser 
consideravelmente abatida, vendo a determinação d' El Rey, 
em naõ deixar o Brazil, a qual naõ teria limites, a achar-se S 
M. no meio dos rebeldes. 

Ja disse que naõ éra preciso que S . M. partisse para a Eu
ropa bastava que viesse seu filho mais velho : a audácia dos 
revolucionários naõ se diminue com a falta do Herdeiro, pelo 
contrario se tem exaltado, e e irá cada vez a mais ; o que naõ 
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teria succedido, se se tomassem medidas a tempo, e naõ ser
virem-se do terrorismo, para impedirem o que ha muito lhe con
vém. 

5.* Que a melhor posição para El Rey, a respeito dos manu-
factores de constituiçoens, he sem contradicçaõ aquella; na 
qual a Providencia o tem posto, a uma grande distancia da 
sediçaõ, &c. 

Parece desasizado, ou que quer fazer taes os seus leitores. 
Acha o nosso Author que o Rio-de-Janeiro naõ está perto do 
que elle chama foco da sediçaõ, nem sabe que em Buenos-
Ayres começou primeiro que em Madrid: e em Pernambuco 
primeiro que em Lisboa: e nem treme das conseqüências no 
Brazil, que deverão ser muito mais funestas a espécie hu
mana. 

6.a Diz que S. M. ha de ter sempre em seu poder, tomar as 
medidas, que agora se lhe propõem. 

Engana-se, Portugal chegou a uma crise, que, passada ella, 
tudo mudou. O mais, ou he ser muito ignorante em Politica, 
ou querer-nos entreter. Se Portugal se unisse á Hespanha 
a titulo de protecçaõ, contra alguma invazaõ estrangeira, na 
epocha de hoje, em que tem concentradas as suas forças, e 
limitado a sua ambicaõ, depois de se irritarem os Portuguezes, 
entaõ a Deus antipathia nacional, a Deus Luzitania. Eis aqui 
porque, quem fosse amigo d'El Rey e da sua própria dignidade, 
ha muito tempo que devia ter aconselhado medidas conciliado
ras mas decisivas. Em fim, para decência, e se naõ insultar 
o nome Portuguez, passarei por alto algumas razoens, que o tal 
Author produz, para a separação, o que he certo he, que Portu
guez naõ he elle, a naõ ser dos que nascem pelas estradas, em 
que o amor da pátria he poeira, que vai para onde o vento a leva. 

Espero, Senhor Redactor, queira dar lugar no seu N° seguinte 
a estas passageiras observaçoens : e creia-me 

De Vm.ce 
&c. 
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P. S. Estando isto escripto, vejo no Times de 17 do presente 
um artigo assim :—" Uma carta do Rio-de-Janeiro de 5 de Feve
reiro, diz que o folheto, que aqui circulara com o titulo, &c. e 
supposto ser com liceuça superior, fizera tal sensação, que siiíia 
uma ordem para comprar todos os exemplares, que se pudessem 
achar; esta ordem sem duvida éra por authoridade, e executou-
se com tal celeridade, que me uaõ he possivel mandar-lhe uma 
copia. Tudo parece ter sido a tentai o espirito publico, e ha 
boas razoens para suspeitar, que fora impresso e feito na Euro
pa, e trazido aqui para este effeito. Suspeita-se que o Ministro 
Francez tivera parte nisto, &c. 

Olhando para o Times de 14, e vendo que elle naô diz uma só 
palavra sobre o ser escripto em Francez, circumstancia que naõ 
éra a deixar passar, e vendo o que diz a carta, no de 17, o que 
se collige he, que o Conrespondente do Times mandou ja do 
Rio-de-Janeiro o extracto do folheto em Inglez, até pelo Inglez 
se collige: e agora o agente aqui do Conrespondente, vendo que 
todos se atiravam a conjecturar o Author, foi ter com o Redac
tor do Times, para que escrevesse, que aqui ha unia carta de 5 
de Fevereiro, ítc. O que he certo he, que a causu de C— e da 
Hespanha tem assas de Agentes uas Legaçoens, kc. Oh têm
pora ! oh Mores! 

Carta de um Patriota ao RedacUr, sobre as laás de Por

tugal. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 

Agradeço-lhe a inserção da minha carta, sobre Jozé Sebasti
ão de França, pois tanto importa elogiar os bons comovitupeiu 
os máos. Até agora, como prova aquelle exemplo, éra em vaõ 
o patriotismo, nem lembrar nada a beneficio da Pátrio ; visto que 
se naõ dava ouvidos nem se accreditava senaõ aos que compu
nham a cadêa Godoyana, que abarcado tinha todos os empregos 
públicos. Daqui em diante despedaçado esse grilhão de propo-
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sito formado para nos opprimir, destruir e enxovalhar; essa trin
cheira do despotismo infelizmente cercando o throno, impedindo 
que chegasse a verdade aos ouvidos do nosso bem intencionado 
Monarcha; temos ja quem procure melhorar a triste situação em 
que jazíamos ; podemos respirar, considerar-nos Portuguezes, e 
suscitar qualquer cousa, que julgarmos de utilidade nossa : certos 
de que se uos daraõ ouvidos, para pôr em practica tudo aquillo 
que nos for conveniente. 

Que o nosso commercio precisa de muito melhoramento ninguém 
duvida; mas um dos que vejo desprezados, e que podia ser im
portante he na producçaõ das nossas IaSs, um dos artigos mais 
necessários neste paiz, e que nossos vizinhos eram os únicos que 
lho podiam fornecer na melhor qualidade. A sua importação ua 
Inglaterra andava por 60.000 sacas annualmente ; e mesmo pelo 
baixo preço de 4s. a 5s. (kl. por arratel, considerando as sacas a 
mais de dez arrobas cada uma, devia fazer um importante ramo 
de sua exportação, e um grande pezo na balança de seu commer
cio, com esta naçaõ. 

Ninguém tem estado em mais necessidade de procurar um equi
valente para balançar o seu commercio com Inglaterra, do que 
Portugal, maiormente depois daquelle infeliz tractado de 1810 ; 
e ao mesmo tempo naçaõ alguma tinha mais propôrçoens para 
rivalizar nossos vizinhos, que a naçaõ Portugueza ; porque, es
tando Portugal tam próximo á Hespanha, estudando-se o clima, 
pastos, &c. e animando-se a criação do próprio gado, como se 
devia ter feito, parece impossível que naõ pudéssemos competir 
com elles ; e mais impossível me parece, vista esta proximidade, 
que Portugal naõ possa produzir IaSs, que valhani aqui mais do 
que de l s . a2s. 5d. por arratel, preço que hoje em dia tem aqu 
as IaSs de Portugal. Isto naõ pôde deixar de ser effeito do des-
tnazêlo dos nossos empregados, principalmente daquelles, que; 
aqui tem estado á nossa custa, e naõ sei para que; pois he de 
notar, Senhor Redactor, que ha cousa de dez annos, que aqui 
estou, naõ me consta que nenhum destes; a saber, ministros 
representantes do Soberano, conselheiros de embaixada, sec.ie-
tariosde legaçaõ, esciiptuianos. e pension istas ; tenha ja mais 
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feito a menor iudagaçaõ de alguns dos negociantes aqui estabe
lecidos, a respeito de melhoras do nosso commercio, ou outra 
cousa, que nos pudesse ser útil. Se o desmazêlo de taes empre
gados naõ fosse tanto maior que seus grandes ordenados, deviam 
saber, que a importante raça do carneiro Merinho naõ he natural 
da Hespanha, pois foi ali originalmente introduzida da Inglater
ra; asseverado isto por escriptores contemporâneos tanto lugle-
zes como Hespanhoes ; um destes, do anno de 1437 allude a is
to como facto singular ; mostra ser evidente, quea raça melhorou 
muito, depois que foi transplantada da Inglaterra : e isto éra 
bastante para induzir a empregados aqui a lembrar aos dali, em 
Portugal, que dessem as necessárias ordens para animar tam im
portante ramo de industria. 

Se olhamos para o que Mr. d* Aubentou tem mostrado, que a 
França podia produzir laàs naõ inferiores ás de Hespanha, con
servando o gado abrigado do tempo, e fazendo particular escolha 
dos castiços, uaõ tenho duvida que em Portugal podíamos alcan
çar isto com mais vantagem, se nisso tivéssemos cuidado. Mas 
persuadido eu, que o nosso clima deve ser superior ao da França, 
e que podemos obter em Portugal ao menos tam boas IaSs como 
na Hespanha, quero suppôr, por um momento, que tal naõ pôde 
ser. i Naô temos por ventura o Brazil, aonde ha differentes 
climas, eme dizem (pois lá nunca estive) ricos e abundantes pas
tos ? Que famoso objecto para occupar a attençaõ desses novos 
colonistas ? e assim como Pernambuco, com uma ou outra excep
çaõ, nos dá o melhor algndaõ ; naõ se poderia descubrir ali ou 
em outra qualquer parte do Brazil um lugar, que nos produzisse 
a melhorias? Certamente poderíamos competir com os nossos 
vizinhos neste ramo, e nelle florecer, se tivéssemos tido Governo, 
que naõ procurasse de propósito acanhar-nos ; perdendo nós as
sim, pelo seu desmazêlo, aquillo de que os outros se tem apro
veitado, com tanla gloria sua, e vergonha nossa. 

Os Alemaens, Senhor Redactor, que naô dormem, tomaram a 
seu cuidado esta empreza, em 1805 principiaram a conhecer-se 
aqui as amostras de suas IaSs, pouco ou nada conhecidas até 
cousa de sette annos a esta parte, que introduziram as IaSs da 
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Saxonia, com tam bom successo, em razaõ de sua superior qua
lidade, que nas presentes circumstancias ein que tudo está des
graçado estaõ alcançado o grande preço de 7.s a 9.s por ai ratei: 
accrescendo a isto, o que he de admirar, que, além da extraor
dinária differença da Hespanha, a sua impartaçaõ chega hoje 
annualmente a 29 a 30 mil sacas; sendo justamente a differença 
que a Hespanha perde na exportação deste artigo. Isto saõ 
factos, que saltam aos olhos, para que os nossos empregados 
até aqui naõ tenham visto; e ainda que outros ja se tem apro
veitado do nosso descuido com tanta vantagem, naõ deixará com 
tudo de ser ainda em tempo o lembrar, que a creaçaõ do carneiro 
Merinho pode ser de muita vantagem ao Reyno-Unido, e assim 
que he preciso cuidar em animar e procurar os meios de sua 

própria creaçaõ. 
Sou, &c. 

PATRIOTA. 

Note-se, que, quando fallo em pensionistas, refiro-me a certos 
indivíduos Portuguezes, que aqui teuho visto; e perguntando 
a minha curiosidade quem eram, soube serem pagos pelo nosso 
Governo, para informarem daquillo que encontrassem de bom. 
Se assim he, desejava saber se tem dado á luz, ou se tem mos
trado o dueto de seus trabalhos. 

Carta ao Redactor, sobre a intriga dos Palacianos. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 
Lendo a historia dos Reys de Fiança da La e 2.a raça; e como 

os Maires de Palácio, pelo decurso do tempo usurparam os po
deres Reaes, ao ponto de Pepino filho de Carlos Martel unir o 
lugar de Maire, que occupava, á Realeza, fazendo-se coroar 
Rey ; lendo mesmo a nossa historia, e vendo no reynado de D. 
Jozé como um Maire, ou Mordomo Mor, attentou á vida do Mo
narcha, para usurpar-lhe o throno. Reflectindo no que tem 
feito uo nosso tempo os nossos Maires de Palácio, e, desde que 
os naõ ha, os que fazem as suas vezes, e ultimamente o que es-
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aõ fazendo os Estribeiros Mores, Vice-Mordomos. Mores, Ca
pitaens Mores da Guarda, e os seus apaniguados, naõ posso dei
xar de dizer, que foi em todo o tempo a bondade, e fraqueza dos 
Reys, a causa primaria de sua rui na. 

A Hespanha e nós ja soffremos, por espaço de oito séculos n 
captiveiro dos Mouros: estes chamados e acarretados ú Península 
por um Conde. Foi também um Conde, Portuguez, que acce-
erou o captiveiro dos Felipes. Foi um Conde Portuguez, que 
rouxe os Francezes a Lisboa. Lm Condo que nus vendeu em 
1810. Hoje utn Conde Portuguez he que intentou trazei os Tar-
taros e Seitas a Portugal. Os mais saõ adjunetos, que obram ás 
suas ordens, e por suas instrucçoens, que elle deixou antes de 
atravessar o Atlântico em um barco furado. Ora, á vista disto, 
sjuizem os seus Leitores, se o que se passa em Poitugal he con
tra os Reys, ou contra os Condes ? 

IMPARCIAL. 

O Campeão Portuguez. 

Apparecêo este Jornal no seu ultimo N.°, com unia nota con
tra o Correio Braziliense, ou paia melhor dizer contra o seu Re
dactor, asseverando um tal Fulaino Liberato, que o Rcdacloi 
deste Jornal lhe deve muitas obrigaçoens ; como final e conclu
siva razaõ, para que o Correio Braziliense houvesse de callar-se 
a todas as accusaçoens. que lhe fez o Investigador, em quanto 
viveo pelo baffo da Embaixada Portugueza em Londres: paia 
que se naõ respondesse ás doutrinas erradas, nem se expuzes-
sem as intigas aristrocralicas, nem se refutassem os princípios 
monarchomacos, que esse investigador, e seu suecessor o Cam
peã propalavam aos Portuguezes. 

Uma vez que os favores, ou actos mesmo de chaiidade, saõ 
motivo de blazonar, ou se lançam em rosto, está paga a obriga
ção com esse appeiidiculo de fazer alarde delia para humilha 
a quem lecebe o favor. Mas no entanto devemos dizei. <|"e 
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realmente ignoramos quaes esses favores tenham sido. Mui 
grandes por certo devem ser quando a magnânima alma, que os 
conferio, concebe que tem direito naõ só de os lançar em rosto ao 
beneficiado, mas outro sim de se ligar com a Embaixada Portu
gueza, para deitar abaixo o Correio Braziliense, por meio do 
Investigador, e atacar directamente o Redactor deste Jornal, por 
todos os meios possíveis para o arruinar, e ainda assim julga 
que as obrigaçoens que lhe deve saõ tam transcendentes, que 
deve submetter-se a tudo isso sem o menor murmúrio. 

i Quem éra o Redactor do Investigador, quando ali se disse 
que o Redactor deste .Tornai éra um apóstata, que abjurára a 
Pátria, &c. &c.sem outro fundamento, senaõ porque apparecéra 
seu nome em uma lista dos proprietários do Banco de Escócia, 
como se fosse mais crime ter fundos nn banco de Ecocia, a quem 
os naõ pôde ter em Portugal, do que têllos nos fundos da 
Inglaterra? Mas a todas estas intrigas e accusaçoens do tal 
Investigador Campeão se deve submetter caladamente o Redac
tor deste Jornal, por que as obrigaçoens incógnitas, que deve ao 
Fulano Liberato, saõ de tam transcendente calibre, que naõ ha 
impropério, que naõ deva sofTrer-se por contemplação de taes 
benefícios. 

No entanto podemos assegurar a esse outrora parasita da Le
gaçaõ Portugueza, que nunca escrevemos contra o Investigador, 
ou contra o Campeão, por nos lembrarmos do systematico plano 
com que procuravam deitar abaixo o Correio Braziliense, e arrui
nar seu Redactor; plano que acabou com acabar-se o Investiga
dor, e ser o seu corifeo deitado fora em peior estado de ignomi-
nia do que seus collaboradores ; nem mais nos importa o ser esse 
instrumento da Legaçaõ Portugueza o mesmo Campeão, que de-
depois continou o atacar o Correio Braziliense, na idea de que 
tam sublimes eram as obrigaçoens, que lhe devia o Redactor, 
que antes devia soffrer ser levado ao degoladouro como um cor
deiro, doque resentir-se aos insultos de seu gênero so benefeitor. 

Naõ : escrevemos contra o Investigador, temos respondido ao 
Campeão; porque esses Jornaes tem sido orgaõs de uni anti-
patriolico partido aristocrático, que julgamos pernicioso á 
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Pátria. O Campeão, que i r a o escriptor da Embaixada Portu

gueza em Londres, e que he agora o urchivista do miserável 

Padre Amaro, tem faltado contra El Rey . quando o deitaram 

fora daquella redacçaõ, e mandaram acabar com aquelle Jornal, 

por ser peior que inútil, e dando aos outros coüabores uniu p< -

queua pitaura, a c-Me grani Campeão naô lhe deram a satisfac

çaõ de lha orierecei, para que elle tivesse (como agora di/) o 

gosto de a regeitar. Estaõ verdes, dizia a rapoza. 

Se o urchivista do Padre Amaro, se quiz com esse archivo 

preparar, para ser urchivista das Cortes ; dir-lhc-hcmos um se

gredo, que os mesmos homens, que o protegem, conhecem, mas 

disfarçam por outros motivos, que este archivista do Padre 

Amaro, he o mesmo que foi Investigador, que he Campeão, que 

se jac ta de fazer charidades ao Redactor do Correio Braziliense, 

mas que se ligava com seus inimigos politicos para o deitar por 

terra, que advogou as Cortes velhas, quando estava a serviço do 

Conde de Palmella, que escreve contra essas Cortes, quando se 

acha deitado fora desse serviço; que advogará a uniaõ de Por-

gal com a Hespanha, quando essa for a ordem do dia, e por 

tanto defenderá o Alcorão ou o Evangelho, com a mesma penna, 

pelos mesmosprincipios de charidade. 
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CORREIO BRAZILIENSE 

DE M A I O 1821. 

Na quarta parte nova os campos âra ; 
E se mais mundo houvera lá chegara. 

CAMOENS, c. vn . e 14 

POLÍTICA. 

R EYMO UNIDO DR PORTUGAL BRAZIL ALGARVES. 

Portaria da Regência de Portugal sobre a divida na
cional. 

A Regência do Reyno em nome d" El Rey o Senhor 
D. Joaõ VI. faz saber, que as Cortes Geraes Extraor
dinárias e constituintes da Naçaõ Portugueza tem decre
tado o seguinte :— 

As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, considerando que a compensação de 
dividas líquidas, entre credor e seu devedor, he conforme 
^Justiça natural, decretam o seguinte, em quanto a pre
s t e urgência do Thesouro Nacional naõ permitte da-

•se a este respeito mais amplas providencias. 
V«i. XXVI. N\ 156. 3 * 
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1.° Aos credores originários do Thesouro Nacional, e 
aos seus herdeiros (quanto a dividas da herança) se ad-
mittiraõ encontros, ou compensaçoens a respeito de to
dos os seus débitos. Naõ se adinittiraõ encontros de 
dividas, por créditos contra o Thesouro. havidos por 
trespasses ou cessoens, salvo se forem de credores ao 
mesmo Thesouro, por titulo de depósitos, que nelle 
tenham entrado, e em pagamentos de dividas ao The
souro, vencidas até o ultimo de Dezembro de 1820. 

2.* Quando um alguma execução fiscal se ajudica-
rein a fazenda Publica os bens de qualquer devedor, por 
naõ haver arrematante, se procederá logo a segunda ar-
remataçaõ dos dictos bens, recebendo-se o pagamento em 
papel moeda, ou em quaesquer outros títulos de credito, 
liquidados pelo seu valor conrespondente ao mesmo pa
pel moeda, no tempo da referida arremataçaõ. 

3.° Os encontros de que tracta o art. Io . nunca se enten-
deiaõ a favor dos recebedores, ou contractadores fiscaes, 
quanto a dividas procedidas de seus recebimentos ou con
tractos, presentes ou futuros. 

Portanto manda a todas as authoridades, &c. Palácio 
da Regência em 25 de Março 1821. 

Decreto a"El Rey approvando a Constituição, que fizerem 
as Cortes de Portugal. 

Havendo eu dado todas as providencias, para ligar a 
Constituição, que se está fazendo em Lisboa, com o que 
he conveniente no Brazil, e tendo chegado ao meu co
nhecimento, que o maior bem, que posso fazer aos meus 
poves, he desde ja approvar essa mesma Constituição, e 
oeudo todos os meus cuidados, como he bem constante, 
procuiar-lhes todo o deecanço e felicidades: hei por bem 
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desde ja approvar a Constituição, que ali se está fazendo, 
e recebèlla no meu Reyno do Brazil, e nos mais dominios 
da minha coroa. Os meus Ministros e Secretários de F.s-
tado, a quem este vai dirigido, o faraõ assim constar, ex
pedindo aos Tribunaes, e Capitaens Generaes as ordens 
competentes. Palácio do Rio-de-Janeiro, em 24 de Feve
reiro de 1821. 

(Com a Rubrica de Sua Majestade.) 

Auto do Juramento. 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
1821; aos 2(5 de Fevereiro do dicto anno, nesta cidade do 
Rio de Janeiro, em casa do Theatro, sala aonde appare
cêo o Sereníssimo Senhor Principe Real do Reyno Unido 
de Portugal Brazil e Algarves, D. Pedro de Alcântara, 
aonde se achava reunida a Câmara desta mesma Cidade, e 
Corte do Rio-de-Janeiro, actualmente, o mesmo Serenís
simo Senhor Principe Real, depois de ter lido na varanda 
da mesma casa, perante o povo e tropa, que se achava 
presente, o Real Decreto de Sua Majestade El Rey nosso 
Senhor, de 24 de Fevereiro do presente anno, no qual S. 
M. certifica ao seu povo, que jurara immediatamente e 
88nccionará a Constituição, que se está fazendo no Reyno 
de Portugal. E para que naõ entre em duvida este jura
mento e esta sancçaõ, mandou o mesmo Sereníssimo Se
nhor Principe Real, para que em nome delle jurasse ja 
no dia de hoje, e nesta presente hora, a Constituição, tal 
qual se fizer em Portugal. E para constar fiz este auto, 
que assignou o mesmo Senado, e eu Antonio Martins Pin
to de Brito, Escrivão do mesmo Senado o escrevi e assig-
nei. 
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(Assignados.) Antonio Lopes de Calheiros e Mene
zes. Francisco de Souza de Oliveira. Luiz Jozé Vianna 
Gurgel do Amaral e Rocha. Manuel Caetano Pinto. 
Antonio Alves d'Araujo. Antonio Martins Pinto Brito. 

Juramento. 

No mesmo dia mez e anno, e mesma hora, declarou, o 
mesmo Sereníssimo Senhor Principe Real, em nome d*El 
Rey nosso Senhor, seu Augusto Pay, e Senhor, que jura
va na forma seguinte .-— 

Juro em nome d'El Rey, meu Pay e Senhor, veneração 
e respeito a nossa Sancta Religião, observar, guardar, e 
manter perpetuamente a Constituição, tal qual se fizer 
em Portugal pelas Cortes. E logo, sendo apresentado 
pelo Bispo Capellaõ Mor o livro dos Sanctos Evangelhos, 
nelle poz a sua maõ direita, e assim o jurou e prometteo 
e assignou. 

Como Procurador d*El Rey meu Pay e meu Senhor, o 
Principe Real D. Pedro de Alcântara. 

E logo o Principe Real, em seu próprio nome, jurou 
na forma seguinte:— 

Juro, em meu nome, veneração e respeito â nossa 
Sancta Religião; obediência ao Rey, observar, guardare 
manter perpetuamente a Constituição, tal qual se fizer em 
Portugal pelas Cortes. 

Principe Real, D. Pedro d'Alcantara. 
Infante D.Miguel. 

Officio do Secretario d'Estado dos Negócios Estrangeiros 
no Rio-de-Janeiro ao Governo de Portugal. 

Illustrissimos e Excellentissimos Senhores—Tendo El 
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Rey nosso Senhor havido por bem declarar, por seu Real 
Decreto, da copia inclusa, na data de 26 do corrente mez, 
que para mais firmemente consolidar os interesses de to
dos os seus vassallos de um e outro hemispherio, tinha 
resolvido approvar, como com effeito approvava, para 
ser aceita e executada em todos os Estados deste Reyno 
Unido, a Constituição, que pelas Cortes actualmente con
vocadas nessa Cidade for feita, e approvada; toda a Real 
Familia, o povo, e a tropa desta Corte juraram, da manei
ra a mais solemne, observarem e manterem a mesma Con
stituição. 

Sendo por este modo chegada a feliz epocha, marcada 
por Sua Majestade, aomo mento da sua salda dessa cidade, 
para o desempenho da sua Real palavra, de que voltaria 
a felicitar com a sua augusta presença a antiga capital da 
Monarchia, logo que restabelecida a paz geral lhe fosse 
licito regressar, sem comprometi! mento dos interesses dos 
seus vassallos, nem da dignidade da sua Real coroa ; tem 
Sua Majestade resolvido partir para essa Corte, logo que 
S. A. Sereníssima a Princeza Real do Reyno Unido, res
tabelecida do seu feliz parto, que se espera dentro em 
poucos dias, se achar em estado deemprehender a viagem 
de mar. 

Felicito-me de que a honra, que Sua Majestade me aca
ba de conferir, dignando-se de encarregar-me nestas cir
cumstancias do Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, me procure a incomparavel satisfacçaõ de 
transmittir a Vossas Excellencias de ordem de S. M. tam 
agradáveis noticias, que naõ podem deixar de encher de 
júbilo a todos os bons vassallos do mais benigno de todos 
OB Soberanos. Rio-de-Janeiro aos 28 de Fevereiro de 
1821. 

SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA. 

Senhores do Governo do Reyno de Portugal. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Braul. 

LONDHES, 22 de Maio de 1821 

Centro». Qualidade. Preços Direito». 

, Bahia por lb 
í Capitania. . 
1 Ciara 

Algodara . .J Maranhnm .. 
1 Mina* nova* 

/ Tara 
-̂ Peronmbuco • 

Anil Rio 

}
Redondo . . 
Batido . . . . 
Mascavado 

Arroz Brazil 
Cacáo Para 
C a t t e . . . . . . . . R i o . . . . . • . 
Cebo Rio Ha Piata 
Chifres. Rio Grande por 123 

( A 

Rio da Prnta, pilha i B 
> ' C 

Í A 

i Rio Grande > B 
< C 

Pernambuco, «alg-ado» 
Rio Grande de cavallo 

Ipecacnanho Brazil por lb. 
Óleo de cupaiba 
Orucu 
Páo Amarelo. Brazil 
Pao Brazil . . . . Pernambuco 
Salia Porrilhn. Pará . . . . . 
Tabaco 

Tapioca . . . . '..Brazil 

5 em r o l o . . . . 
^ em folha. . . . 

Os. l l p . a l s . Op. j 

Os. 114p. a l s . ip. 
0» l l p . a l s . Op. 
Os. lOp. a Ot. lOlp 
Os. lOp. a Os. 10 (p. 
l s . Op. a l i . l | p 

35». a 4ni. 
2d 8. a 33». 
24s. a 28i. 

f>0». a 62» 
116». a 118». 

46 a 50 
«il'- a 9,p. 
7p. a 8p 
6p a ii!,p 
Hp- » «p. 
7p. a 8p. 
5p. o 5 |p . 

7s. 6p. A 1-2». Op, 
3». 2|>. a 4». 6p 
l i . Sp. a 2s. 6p 

200/ . por ton . . . . 
1». 9p, a 2». 4p. 

' 6 por cento ad va
lorem. 

4} por 11». 

Livre da dirsilos por 
exportação. 

3s. 2p. por 1121b, 
5». por l l i l b . 

10 p. psr conro 

aí" jp°rlb-

Í direitos pago» pele 
comprador, 

direitos pagos pelo 
comprador, 

»>é por lb. 
I 

Rio de Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Pari» 
Amsterdam 

Câmbios com as seguintes praças. 
48 i 
50 J 
5 0 | 
26 
12 

15 
14 

Espécie 
Ouro em barra £ 3 17 10J 
PeçH» de 6400 reis 3 17 6 
Dobroen» Heipa-

nhoes 3 14 6 
Pezo». ..dicto» 4 10 
Prata #m barra 4 11 

por 
. on^a 

Hamburgo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

Seguros. 
Brazil. Hida 25» 
Lisboa 20» 
Porto 26s 
Madeira 25s 
Açore» 25s 
Ri» da Prata 35» 
Kmg-nla 6JS 

38 7 
35} 
30, 
43} 
4b 

Volta 25« 
20i 
26» 
25* 
251 
35* 
63» 



( 523 ) 

LITERATURA E SCIENCIAS. 

MOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Harris' Letters from America. Preço 4s. Notas feitas 
durante uma viagem pelos Estados Unidos da America, 
nos annos de 1817, 1818 e 1819, em uma série de cartas 
a seus amigos na Inglaterra, por Guilherme Tell Harris. 

Richardson s Political Economy. Preço 20s. Os Prin
cipios de Economia Politica applicados ao estado de fi
nanças da Gram Bretanha, no anno de 1821. Por J. M. 
Richardson. 

Wilkinsotfs Wallacia. Preço 9s. Noticias dos Prin-
cipados da Wallacia e Moldavia. Por W. Wilkinson 
ex-Conaul de S. Britannica naquelles Principados. 

Walton on the Phillippine Islands. Preço 12s. Rela
ção Históricae Estatística das Ilhas Phillippinas, funda-
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da em contas officiaes, e traduzida do Hespanhol com 
addiçoens consideráveis. Por W. Walton, Esc. 

Morgan on Assurance. 1 vol 8.T0 Principios e dou
trina dos seguros, pensoens vitalícias, e substituiçoens 
contingentes. Por Guilherme Morgan, Esc. F. R. S. 

PORTUGAL. 

Saio à luz ; Memória Histórica das Ilhas dos Açores, 
como parte componente da Monarchia Portugueza, com 
ideas Políticas relativas à reforma do Governo Portu
guez, e sua nova Constituição. 4.° preço 100 reis. 

Exposição memorável a respeito da liberdade da Es
tampa, suas grandes vantagens, e seus justos limites. 
Para estabelecer um Magistrado Fiscal e um defensor. 
Pelo advogado Archanjo deDominecis, Romano. De
dicada à Soberania das Cortes Portuguezas. Preço 200 
reis. 

Cartas e outras obras selectas do Marquez de Pombal, 
ministro de Estado d' EI Rey D. Jozé: preço 400 reis. 

Carta politica, sobre a decadência da agricultura Por
tugueza, ea melhor maneira de se poder remediar. Preço 
140 reis. 
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Extracto de uma Memória sobre a tolerância dos Ju
deus e Mouros em Portugal.. Preço 6o reis. 

Carta ao Redactor do Astro da Luzitania sobre os 
Regulares. Preço 102 reis. 

Compêndio de segredos dedicados &. humanidade ; con
tém composiçaÕde um ácido para tirar rallos sem perigo: 
modo de fazer óleo balsamico, que cura todas as feridas 
recentes: modo de fazer uma infusão aromatica para for
tificar os dentes, &c. &c. Preço 20 reis. 

Desengano proveitoso, ou Carta de um Grande do 
Reyno, mas amigo da verdade, vaticinando os prodigiosos 
suecesssos oceurridos em Portugal, escripta no Rio-de-
Janeiro, em 10 de Novembro de 1813. Nella se vê 
quam urgente se fazia ja desde entaõ aceudir ao nosso 
estado politico, e quam justa e necessária he a nossa re
generação. Preço 60 reis. 

Sermaõ, pregado na Sé de Miranda, na occasiaõ em 
que todo o Clero da Commarca prestou o juramento ao 
Governo, Rey, Cortes e Constituição. Preço 100 reis. 

Projecto para o estabelecimento politico do Reyno-
Unido de Portugal, Brazil e Algarves, por Antonio 

VOL XXVI . N° 155. 3 Y 
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d'01iva de Souza Sequeira, Tenente do 6.* Regimento de 
Infanteria. 

Reílexoens sobre a educaçãoe principios dos officiaes 
militares, que de novo forem admittidos ao Exercito. 
Pelo mesmo Author. 

MISCELLANEA. 

BREVES OBSERVAÇOENS AO CLERO PORTUGUEZ. 

Sobre a origem legal dos Governos 

O Governo, em geral, he ordenado e instituído por 
Deus, para que os homens possam viver em sociedade; 
e por isso he por Deus circumscripto e limitado, para 
que seja exercitado segundo o direito natural, a benefi
cio do gênero humano. Todo o Governo, pois, he obri
gado a exercer a sua authoridade, somente naquillo para 
que lhe foi concedida; isto he,para o bem e prosperida
de daquelles, sobre quem tal Governo se instituio. 

Ainda que naõ houvessem em Portugal contractos ex
pressos ou tácitos entre os Reyse os Povos, os Reys eram 
obrigados a seguir as leys ordenadas pelo Divino Legis
lador ; e todo o Governante, que naõ governa conforme a 
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ellas, tendo em vista somente o bem dos governados, 
cessa de conresponder aos fins para que se instituio a 
Realeza. 

Nem fica ao arbítrio ou escolha de qualquer sociedade, 
quando os homens determinam a sua forma de governo, ou 
quando designam as pessoas, que os tem de governar, o 
extender os poderes desses, a quem tem de obedecer, além 
dos limites que Deus tem prescripto ao Magistrado ci
vil, em suas leys naturaes ou reveladas; porque o povo 
pôde dispor do que he seu, mas naõ daquillo, que Deus 
tem determinado, e concedido a todo o gênero humano: 
por isso a geração presente nunca poderia alienar os di
reitos, que Deus tem dado ás geraçoens futuras, ainda 
que o pudessem fazer relativamente a si mesmos. Por 
exemplo, nenhum homem ou sociedade de homens pôde 
transferir aos que escolhem para os governarem, o direito 
de lhes prescrever a religião que esses governantes quize-
rem; do contrario seguir-se-hia, que o Rey de Portugal 
tinha direito de fazer uma ley, para que todos os Portu
guezes fossem Mahometanos: ora tal direito lhe naõ at-
tribuirâ nenhum dos Reverendissimos Senhores do clero 
Portuguez: igualmente ninguém dirá que o Rey tem 
o direito de mandar matar a quem quizer, sem que seja 
por algum crime legalmente declarado. Logo, nem o 
Rey tem, nem o povo lhe pôde conceder direitos illimi-
tados, mas somente aquelles, que Deus quer que tenham 
os imperantes. 

Sendo porém a regra geral, que o poder dos imperantes 
be restricto ao bem dos Governados, a estes, quando em 
primeiro lugar escolhem sua forma de Governo, perten
ce o declarar, quaes saõ as medidas, quaes os limites do 
bem publico, a que o imperante se deve ligar, a fim de 
promover a saúde dos povos, de que elle he o cabeça* 
E como antes do estabelicimento da sociedade todos tem 
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iguaes poderes, o imperante naõ pôde arrogar a si mais 
authoridade, nem pretender a mais direitos, do que lhe 
foram conferidos pela sociedade, que delles se despojou, 
em contemplação das vantagens, que esperava de viver 
em sociedade civil. 

Seria preciso suppôrmos, que todo o gênero humano 
estava infatuado, para dizer que os homens se haviam 
voluntariamente submettido á jurisdicçaõ de quem dan
tes nenhum direito tinha de os governar, para ficarem em 
peior condicçaõdo que d'antes estavam. Isto posto, como 
o imperante, antes de o ser, naõ tinha poder algum, he 
preciso, que prove que o povo lhe concedeo cada um 
dos poderes, que quizer exercitar; e cada um dos pode
res, que elle naõ provar, que se lhe deram, deve pre
sumir-se e considerar-se, que ficaram em quem originaria-
mente os tinha. E todo o direito, que o imperante exerci
tar, contrario ao bem dos subditos, naõ somente he uma 
usurpaçaõ; porque nem se pode suppôr que lho consedes-
«em, nem lho podiam conceder; mas outro sim prova e 
mostra,que o imperante se arreda do contracto original, 
em virtude do qual elle foi creado imperante. 

A força ou a conquista naõ dà titulo legai ou justo, pa
ra que o conquistador exercite a mngistrutura suprema; 
até que o povo por consentimento tácito ou expresso, se 
accoramode aos termos que melhor possa obter. Assim 
as leys fundamentaes de todos os Estados devem pres
crever o modo por que os imperantes tem de governar, 
assim como ellas mesmas, ou outras subsequentes devem 
claramente indicar aos subditos o modo por que tem de 
obedecer. 

Querer estender o direito, que o imperante tem de go
vernar, além de seus próprios limites, he tanto traição 
contra o Estado, e contra as leys fundamentaes, coinohe 
eximir-se o subdito «Ia justa obediência, que deve ao nies-



Miscellanea. 529 

imperante. Em uin e outro caso igualmentese tracta de 
dissolver os laços por que o Principe se acha ligado com 
o Cidadão, e naõ he menos traidor o que pretende fazer 
do Rey um tyranno, e dosubdito um escravo, do que o 
he quem intenta subtraiu r o subdito á sua devida obe
diência âs leys, e própria homenagem ao imperante. 

Como he em virtude de pactos, estipulaçoens, compro
missos e acordos, que todos os governos legitimos tiveram 
origem, e que as varias e distinctas formas de Governo 
foram estabelecidas em difíerentes paizes; sendo por esses 
meios providenciado o titulo e direito aoexerciodaautho-
ridade, e o methodo a de alcançar; assim também a fideli
dade do subdito he devida em primeiro lugar à constitui
ção, e ao imperante somente em virtude de que todo o 
membro da sociedade politica he a ella ligado, pelos ter
mos do contracto e ajuste original. 

Se abstrahirmos a Constituição, e as obrigaçoens em 
que por ella entramos, nenhum homem pôde reclamar 
odireito de nos governar, nem podemos dever a ninguém 
sugeiçaõ e obediência. Qualquer pessoa, que, sob pre
texto de ser constituído Soberano, invade e subverte as 
leys fundamentaes da sociedade, por esse acto, ipso fac
to annula todo o direito, que tinha para governar, e ab
solve a todos, que antes eram seus subditos, das obrigaço
ens legaes,em que se achavam, de prestar-lhe obediência; 
de maneira que, o efleito immediato e natural de um 
Principe fazer o que as regras da Constituição bem longe 
de lhe permittirem lhe prohibem, he, que elle se priva a 
si de todo o direito a reclamar cousa alguma, e restitue o 
povo a seu primitivo estado e condição de liberdade na
tural, da qual somente o povo se privou pelos termos da 
Constituçaõ, e segundo esses termos somente. 

Por tanto, como he em virtude desse contracto origi
nal, que uma pessoa sàe do nível commum, e sobe ao ti-
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tulo e authoridade de soberano, e que ao mesmo tempo 
todos os mais, por seu próprio consentimento, se póem 
na condição he subditos, segue-se, que dessa ley funda
mental he que resultam as relaçoens mutuas entre os go
vernados ; e que por isso a maior traição, he aquella que 
se commette contra a Constituição. 

Os crimes contra a pessoa e dignidade do supremo 
Magistrado também se reputam enormes e se denomi
nam alta traição, em razaõ do character que a Consti
tuição lhe dâ, e do officio, que tem, de preservar e de
fender a sociedade, e porque he necessário, para a paz, 
saúde e segurança da Communidade, que o Soberano 
esteja a cuberto de todo o perigo, e seja inviolável em 
sua pessoa; em quanto conresponde à confiança que o 
povo delle fez, quando se unio em corpo politico; e em 
quanto naõ se arreda dos termos essenciaes e fundamen
taes do pacto original, nem das providencias necessárias, 
que ao depois se lhe ajunctarem, para preservar o mes
mo Governo. 

Ve-se daqui, que naõ saõ nem podem ser traidores, os 
que trabalham em preservar e manter a Constituição; e 
sim saõ traidoresos que machtnam a sua destruição: saõ 
rebeldes os que intentam perverter o Governo do seu 
paiz, porque naõ obram segundo as suas obrigaçoens de 
fidelidade. 

Mais ainda se pôde dizer; porque procurar subverter 
a Constituição naõ he meramente a primeira e mais 
alta traição, que pôde commeter qualquer membro 
de uma sociedade politica contra ella, mas he tam
bém a maior traição, que pôde perpetrar contra a pes
soa, coroa e dignidade do Rey ; porque tal tentativa se 
dirige a annular o titulo que o Rey tem á superiodade, 
sobre os outros, a quem seria igual se naõ fosse essa 
Constituição; visto que delia, como fica dicto, depende 
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absolutamente todo o poder e dignidade do Rey, e des
truída ella se se destroem os fundamentos de seu poder ; 
e destruído o contracto original naõ resta ao Soberano 
titulo algum porque possa governar; e destruído este, 
ainda em parte, deve ficar annulado em todo, visto 
que o povo se obrigou ao todo, e naõ as suas partes des
unidas, e acabado o contracto, toda a tentativa para go
vernar he uma invasão e uma usurpaçaõ. 

Isto posto, como todo o governo legal he fundado em 
estipulaçoens mutuas, a primeira e mais absoluta obriga
ção deste pacto original da sociedade he a do principe 
para com o povo: ao mesmo tempo quea fidelidade e 
obediência, a que pelo dicto contracto e ajuste o povo se 
obriga para com o principe, he, na ordem das cousas, ob
rigação secundaria e condicional. Quando qualquer 
pessoa he escolhida d' entre os mais da sociedade, e ele
vada á Realeza, por um contracto precedente com a com-
munidade, a aceitação do contracto por essa pessoa a 
obriga absolutamente, e sem reserva, a governar segundo 
os termos e medidas, que se tem concordado e estipu
lado, isto he, dentro dos limites das leys fundamentaes, a 
que he restricto e limitado. Porem toda a obediência 
e fidelidade, que devem ao Soberano, os que por tal ajuste 
se constituíram seus subditos, tiram a sua força, e poder 
de obrigar da circumstancia delle os governar segundo 
as condiçoens concordadas e estipuladas, e de elle lhes 
preservar seus privilégios, liberdades e direitos. 

Naõ ha ley alguma Divina natural ou revelada, que 
prescreva esta ou aquella forma de governo, e menos ain
da, que designe esta ou aquella familia, e n'uma familia 
esta ou aquella pessoa, que tenha a soberana administra
ção dos negócios, ou o poder e superioridade sobre mui
tos milhares de differentes famílias, as quaes pelo direito 
da natureza saõ todas iguaes, tem a mesma graduação, c 



532 Miscellanea. 

o mesmo direito a gozar dos bensecommodidades, eusar 
das faculdades communs. 

Portanto o gênero humano tem a liberdade de escolher 
aquella forma de Governo que mais lhe agradar: e naõ se 
pôde suppôr, que Deus lhe importasse menos corti a Itália 
ou com a Grécia, sendo aquelles paizes governados por 
diversos príncipes; nem que a Suissa esteja agora menos 
debaixo do cuidado da Providencia eeudo Republica, do 
que estava quando éra sujeita aos Duques e Marquezesde 
Áustria. 

Portugal teve governadores seus no tempo dos Luzita
nos, depois foi provincia dos Romanos, dahi teve gover
nos feudaes durante o systema dos Godos, esteve sujeito 
a príncipes Mouros, ultimamente a Reys Christaõs; e 
tudo isto por Divina permissão, assim como os Judeos 
viveram sob diversos governos em diversos tempos; ja 
6ob Patriarchas como Abraham, Isaac e Jacob; ja sob 
Capitaens como Moisés, Josúe, &c. ja sob Juizes como 
Othoniel, Gideaõ, &c. ja sob os summos Sacerdotes como 
Eli e Samnel; ja sob reys, como Saul, David, Solomaõ, 
&c. e finalmente sujeitos a príncipes estrangeiros. Que 
Deus approva as diversas formas de Governos,consta das 
escripturas, por que diz (Prov. 8. 16) " Por mim reynam 
os reys, e por mim decretam os legisladores o que he jus
to." Isto he por permissão Divina governam os que saõ 
escolhidos pelo povo; visto que Deus naõ mandou ne
nhum profeta ungir D. AflonsoHenriques, o povo foi que 
o escolheo para Rey, e o povo foi quem designou, para 
lhe sueceder na coroa os seus descendentes, na ordem de 
primogenitura. 

Todas as sociedades politicas começaram por uma 
uniaõ voluntária e mutuo acordo dos homens; obrando 
livremente na escolha dos governantes, e forma de gover
no. A saúde do povo he a ley suprema, e o que elles 
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tem estatuído de commum consentimento para o bem pu
blico, podem, sem obstáculo, alterar, quando as circum
stancias assim o exigirem, por commum consentimento. 

O legitimo poder de fazer leys, para governar toda a 
sociedade politica, pertence tam propriamente ao mesmo 
todo da sociedade, que se qualquer principe ou potentado 
de qualquer sorte que seja, exercitar este direito só por 
si, e naõ por expressa commissaõ, immediata e pessoal
mente recebida de Deus, ou por authoridade deduzida 
em primeiro lugar do consentimento dos povos, a quem 
impõem essas leys, naõ será isso outra cousa mais do que 
niéra tyrannia. Leys naõ podem ser aquellas, que se fi
zerem sem authoridade publica. " Todo aquelle, diz 
Aristóteles, que he governado por outro homem, sem ley, 
be governado por homem e por fera." E em outra parte 
acrescenta o mesmo Philosopho, que M a totalidade do 
Reyno, Cidade ou Familia he mais excellente e deve ser 
preferida a qualquer de suas partes ou membros.'' 

Ainda ninguém se attreveo a negar, que salus po-
puli he a ley suprema da sociedade, e o principio funda
mental de todo o Governo, fim e objecto de todas as mais 
leys; logo he impossível admittir, que os interesses de 
qualquer individuo ou familia entrem se querem concur-
rencia, quanto mais serem preferidos aos interesses nacio
naes. Nenhuma ley humana he obrigatória, se for con
traria à ley de Deus, natural ou revelada ; e por isso ne
nhuma ley pôde obrigar, se for opposta â ley primaria da 
saúde publica. 

A religião revelada naõ derrogou o direito natural, que 
heeterno como seu divino Author; e segundo este direi
to a ley da própria conservação he primordial, e como 
antecedente a todo o direito positivo. Os magistrados 
fòram designados para o bem publico; e por tanto nesse 
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mesmo sentido se deve entender a obediência, que lhes 
he devida, para que a subordinação naõ destrua o fim 
para que foi intituida. Reconhecendo este principio, 
todo o governante, que sequeraccreditar de justo, procla
ma, que prefere o bem publico a suas vantagens particu
lares. 

O poder, que se dá ao imperante, he um deposito e nada 
mais ; porque nenhum principe tem outro direito ao thro
no, senaõ o que lhe dam as leys de seu paiz, ou a vóz do 
povo; visto que tal direito lhe naõ vem da natureza, e 
antes de ser magistrado naõ lhe deo Deus mais direitos 
do que deo a outro qualquer homem. Todos os homens 
recebem de Deus poder ou força phisica para obrar bem 
ou mal, e Deus lhes permitte o livre arbítrio e a escolha» 
mas o principe recebe a sua nomeação do povo, e delle 
portanto a ley porque he escolhido supremo; essa ley, ao 
mesmo tempo que he o titulo de sua authoridade, he a 
medida da obediência do povo; nem o principe pôde mais 
do que essa ley lhe concede, nem o povo he obrigado a 
mais do que por essa. ley se determina, alem delia nem o 
imperante tem authoridade, nem o subdito deve obedi
ência. 

A authoridade suprema de uma Naçaõ pertence aos 
que tem o exercício do poder legislativo, e naõ aos que 
tem o poder executivo, que evidentemente he um depo
sito, quando se separa do poder legislativo ; e todo o de
posito, por sua natureza, indica, que aquelle que o recebe 
deve dar conta delle, ainda que tal condicçaõ nunca se 
especificasse. 

Em todo o Governo deve haver um poder que o pre
serve, naõ somente contra todo o ataque exterior, mas 
também contra qualquer violência interna, que o possa 
destruir; bem como o homem se deve preservar das mo
léstias, e defender-se contra qualquer violência, que lhe 
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façam. O homem naõ pode renunciar a esta faculdade; 
porque a própria conservação he e será sempre um de
ver: assim também um povo, unido em sociedade, naõ 
pôde renunciar o poder de manter o seu Governo sem u-
surpaçoens, porque a pureza desse Governo he o ins
trumento de sua preservação. Com effeito, a condic
çaõ de todos os subditos seria a mesma, quer n'um Go
verno absoluto, quer em um limitado, se naõ fosse lici
to e justo preservar aquellas limitaçoens; pois de outra 
maneira a vontade e mero arbítrio, e naõ a ley, seriam em 
ambos a medida da obediência. E, na verdade, ter li
berdades e privilégios, a menos que elles se possam de
fender, e naõ ter nenhum, he justamente a mesma cousa 
que ser governado pelo mero arbítrio e prazer, ou por 
leys meramente dependentes desse abitrio e prazer. 

Deve aqui observar-se mui especialmente, que, nos 
Governos regulares, as leys e juramentos saõ restricçoens 
impostas ao Soberano e ao Povo, e devem ser interpreta
das segundo a natureza do Governo, de maneira que sir
vam de antemuraes da Constituição, e naõ de pretex
tos para a derrotar; o juramento na coroaçaõ, e o jura
mento de fidelidade, saõ de facto, juramentos pre
stados á Constituição em um para governar, e nos 
outros para serem governados, segundo essa Constitui
ção. Porém se o juramento da coroaçaõ he restricçaõ 
para com o Rey, somente com responsabilidade a Deus, 
eo juramento de fidelidade se extende a uma sugeiçaõ 
absoluta, entaõ tanto o Rey como o povo juram contra 
a constituição, em vez de jurarem de a manter como 
deviam fazer. 

As leys saõ as que ligam os membros da sociedade 
uns para com os outros; e assim como o magistrado he 
superior ao povo em sua authoridade legal, assim as 
leys saõ superiores ao magistrado; do contrario naõ ha-
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veria segurança paia a Constituição. Quem se faz su
perior a toda áley naõ he membro dacommunidade mas 
um tyranno, ou rebelde, quebrantador do pacto social, 
e portanto fica excluído da protecçaõ da sociedade. 
Quem procurar destruir a existência de outrem tem re
nunciado á razaõ, que Deus lhe dèo, para servir de re
gra, entre homem e homem, na justiça e equidade, e se 
tem posto em estado de guerra com os de mais; fazen
do-se por isso tam temivel como uma férabravia, que os 
procura devorar. 

Ninguém, na sociedade civil, pode ser izento das leys; 
porque se naõ ha appellaçaõ neste mundo para remediar 
aggravos, ou para preservar a segurança, contra os ma
les que um principe possa fazer, ou permittir que outros 
façam, entaõ todo o homem em tal sociedade se acha 
no estado da natureza, a respeito delle, e a respeito dos 
outros. Os principios da religião natural naõ daõ aos 
que estaõ em authoridade outro poder, senaõ o que lhe 
assegura a posse do que lhes incumbe pelas leys do 
paiz. 

Segundo as ideas de direito publico, e de politica, que 
hojese entrem geralmente no inundo civilizado, a mo
narchia absoluta he incompatível com a sociedade civil, 
e nenhum povo receberá tal forma de Governo, com as 
vistas de que elle remedeieos inconvenientes do estado 
de natureza, nem do Estado de sociedade corrumpido. 

Considerando a ley da própria conservação, gravada 
no coração do homem pelo mesmo Author da natureza; 
ley que até he commum a todos os animaes, ley que he 
essencial na preservação da ordem no Universo, naõ se 
poderá dizer que homem algum, ou alguma sociedade de 
homens tenha a faculdade de transferir a outrem a sua 
preservação, nem os meios de a manter, entregando-se 
incondicionalmente ao arbítrio e mera vontade e prazer 
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desse outrem, sem reservar para si o direito de tomar 
contas e de vigiar quem se encarrega de tal dever. Nao 
pode nenhum homem tal direito transferir, porque esse 
direito he accompanhado da obrigação da própria con
servação, que Deus impo/, a cada individuo, e da qual 
ellese naõ pôde dispensar; porque se naõ pôde subtrahir 
á ley de Deus. 

Daqui se segue, que nenhum poder ha, que dispense os 
príncipes da obrigação, a que os liga a eterna ley da na
tureza ; e por isso em todas as disputas entre a authori
dade e a liberdade, quem reclama essa authoridade, ou 
qualquer parte delia, he obrigado a provar, que ella lhe 
foi conferida legitimamente; por que a liberdade e todas 
as suas partes, prova-se por si mesmo, e presume-se de 
direito, por ser antecedente á toda a authoridade, a qual 
provindo de uma cessaõ requer a prova deste facto. 

Se qualquer magistrado, naõ obstante todas as leys, que 
se fizerem para bem governar a sociedade, obrar de um 
modo destructivo dessa sociedade, perde o direito, que 
se lhe conferira, dessa authoridade annexa á sua magis
tratura, com a inherente condição de governar bem ; e por
tanto o acto de governar mal absolve os subditos de sua 
obediência, e restitue a todos os indivíduos ao estado 
primitivo de resistir com a força, a quem os pretender 
destruir. 

Quando um homem se torna lobo para com outro ho
mem, nada impede, que este o tracte como deveria trac
tar um lobo. Assim vemos que a antigüidade até collo-
cou Hercules no numero dos Deoses; porque Hercules 
castigara Busiris, Diomedes e outros tyrannos, pestes 
do gênero humano, e monstros do mundo. O Império 
Romano, em quanto livre, foi chamado por Cicero Pa-
trociníum orbis terrce; porque o Senado éra oCeo e refu
gio dos reynos e naçoens opprimidas. 
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Seguir-se-hia agora a prova desta doutrina, tirada dos 
livros Sagrados, mas he preciso deixar essa matéria para 
outra occasiaõ. 

(Continuar-se-ha.) 

R E V O L U Ç Ã O DA B A H I A . 

Extracto do 1." JV.' do Semanário Cívico, jornal publi
cado na Bahia, no 1.° de Março. 

Acontecimentos de 10 de Fevereiro. 

As seis horas da manhaã marchou dosquarteiso bravo 
Tn. Coronel Manuel Pedro de Freitas, com o seu regi
mento de artilheria, com todo o parque, tendo antes fica
do detido em sua casa o coronel commandante do mesmo 
regimento, cujos principios eram oppostos â nossa rege
neração : immediatamente se appos ou do trem, deposito 
das armas dos milicianos, collocadas peças d'arti-
lheria nas embocaduras das ruas, que se dirigem para 
aquelle sitio, guarnecidas por 120 homens, entrando neste 
numero os prezos militares, que se achavam no mesmo 
trem; commandada toda esta força, pelos bravos ca
pitaens, Falçaõ e Veloso. Dadas as providencias para 
segurança dos quartéis e trem, se dirigio á praça do Pa
lácio com 7 peças d'artilheria e 150 homens, guarnecen-
do todas as embocaduras das ruas da mesma praça. O 
Conde de Palma, tendo avizo de que marchava esta força, 
saio de Palácio por uma porta travessa, dirigindo-se aos 
quartéis do 1/ regimento, que mandou chamar ás armas; 
ex pedio logo ordem aos quartéis do 2." regimento e bata
lhão N. 12, para se reunirem na praça da Piedade. En
tretanto o bravo Ten. Coronel de Cavallaria Francisco de 
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Paula e Oliveira, mandou ás seis horas da manhã a tocará 
chamada o esquadrão do seu commando,e artilheria mon
tada, e marchou para a praça do Palácio, a reunir-se a 
seus irmaõs d'armas d'artilheria, o que effeituou ás 7 horas 
e meia; havendo antes na sua marcha passado pelo aquar-
telam nto do batalhão N. 1-2; e convidado o bravo Tn. 
Coronel Francisco Jozê Pereira, e outros officiaes, que 
entravam no seu plano, a que também marchassem para 
a Praça. Apenas os dous corpos se acharam reunidos, 
proclamaram a Constituição, que fizessem as Cortes de 
Portugal, e se destacaram vinte soldados de cavallaria 
divididos em patrulhas, para irem á cidade baixa procla
mar a Coustituiçaõ, e convidar o corpo do commercio. 

Pouco tempo depois o Procurador do Senado da Câma
ra, o negociante Joaquim Jozé da Silva Maya (a pezar 
de ter sido avizado para reunir-se á praça da Piedade, 
aonde se achava o Presidente do Senado por ordem do 
Governo) apparecêo com o Porteiro, e abrio as Casas do 
Conselho. O Procurador, firmemente convencido da boa 
causa, e cheio daquelle valor, que inspira o verdadeiro 
amor da pátria, julgou que neste momento devia desobe
decer as ordens superiores, e que o seu posto, nesta cri
tica conjunctura éra a casa do Conselho, mandou tocar 
o sino da Cidade, para chamar os cidadãos, a cujo toque 
se foram reunindo muitos, e avizou os Vereadores, mas 
vendo que estes naõ appareclam, e que os desejos do povo 
e tropa éra ver nas janellas da Câmara o estandarte, o apre
sentou. A esta insígnia Real e Municipal cresceo o en
thusiasmo no povo e tropa, que fez as continências mili
tares, e foi novamente proclamada a Constituição, que 
fizessem as Cortes em Portugal. Ora a este tempo ja se 
achava reunido o Escrivão do Senado. 

Em quanto na praça de Palácio e Casa da Câmara ha
via esta alegria, e uniaõ de vontades, o gênio máo se ha-
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via apoderado do Marechal Felisberto Caldeira Brandi 
Pontes, que se achava na Piedade, reunido ao Conde da 
Palma, e aos dous regimentos, 1.° e 2." Este homem 
revolucionário por origem Proteo de todos os partido 
com tanto que represente o primeiro lugar, unindo sem-
pr a mais tortuosa intriga á maior philaucia, offereceo-
se ao Conde da Palma, para, com quatro companhia do 
1.* e 2.' regimento, ir apossar-se do Trem. 

Deixemos aos nossos guerreiros avaliar esta operação 
militar do infatuado Marechal, que pretendia tomar ar-
tilheri carregada de metralha, em uma rua plana com 
160 homens, sem pólvora nem bala. Talvez se persua
disse, que os bravos capitaens Falcaõ e Veloso, se fasci
nariam com os seus galoens, e se convenceriam dos seus 
discursos: mas estes valorosos guerreiros estavam reso
lutos a morrer pela sancta causa da nossa regeneração, 
mandaram fazer halto ao dicto Marechal, e declararam-lhe 
os seus sentimentos, e vendo que este mandava atacar de 
bayoneta, dispararam alguns tiros, que infelizmente ma
taram dez pessoas, e feriram mais de vinte, entrando no 
numero dos mortoso Major Hermogenes do 2.* regimento 
e o Major Castro do l.°, gravemente ferido, e o resto se 
poz em debandada, fugindo para a Piedade levando o 
cobarde Marechal na sua frente. Neste comenos o bata-
laõ N.° 12. chegou ao campo da Piedade, fez saber aos 
outros corpos, que elles naõ pretendiam atacar seus irmaõs 
e amigos, e que os seus votos bem como os de todos os 
corpos eram proclamarem a Constituição das Cortes de 
Portugal. Esta unanimidade de vontades chegou aos ou
vidos do Conde da Palma, convocou logo um Conselho 
militar, e conhecendo melhor os desejos da tropa e povo, 
foi immediatamente proclamada entre mil vivas a suspi
rada Constituição. Passou-se do mais horrível susto á 
mais cordeal alegria. O bravo Tenente Coronel Pereira 
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do N.° 12, enviou logo ao quartel-mestre do mesmo bata
lhão dar avizo aos seus irmaõs d'armas, na Praça, deste 
acontecimento, que foi recebido com o maior enthusias
mo, e pouco depois entraram na Praça o Conde da Pal
ma, todo o estado-maior, e o resto de toda a tropa. 

Entaõ o Procurador do Senado, fazendo as vezes 
de Juiz do Povo, pegou no Estandarte, e em nome de todo 
o povo da Bahia foi a Palácio, e convidou o Conde da Pal
ma, para vir ás Casas do Conselho jurar a Constituição, 
o que o mesmo Conde fez, depois de algumas observaço
ens, que as suas criticas circumstancias exigiam. Logo 
depois os commandantes da força armada dirigiram ao 
Senado os artigos seguintes de sua resolução. 

Artigos da Resolução. 

L° Jurar obediência ao Muito Alto e Poderoso Rey Se
nhor D. Joaõ VI., e adhesaõ à sua Real Dynastia; con
servar a Sancta Religião, que professamos. 

2.* Jurar a Constituição, que fizerem as Cortes de Por
tugal, e interinamente a de Hespanha, da mesma maneira, 
que foi adoptada em Lisboa. 

3.° Que a Câmara proponha á approvaçaõ da tropa e 
povo as pessoas, que devem formar uma Juncta Provi
sional, que haja de governar esta provincia, até que S. M, 
tenha solemnemente jurado a mesma Constituição. 

•• Que o Governo Provisional, logo depois da sua in-
stallaçaõ, forme um acto, por si e em nome desta provín
cia, de adhesaõ ao Governo de Portugal, e a nova ordem 
ali estabelecida, e que será remettido ao mesmo Goveino, 
e a El Rey N. S. 

5.' Que o Governo Provisional mandará logo proceder 
VOL XXVI. N» 156. 4 A 
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á nomeação de Deputados da provincia, para se reunirem 

ás Cortes de Portugal. 
6.° Que todos OB actos de administração publica conti

nuarão como d'antes em nome do Senhor Rey D. Joaõ 
VI. 

7.° Que o dia de hoje seja de reconciliação geral entre 
os habitantes desta provincia, que por qualquer differen
ça de opinião politica estejam discordes até agora. 

Bahia em Câmara, 10 de Fevereiro de 1821. 
(Assignados) Conde da Palma, e mais 43 pessoas. 
Em conseqüência do que o Senado propoz as pessoas, 

que deviam compor a Juncta do Governo Provisório, para 
serem approvadas pela tropa e povo, o que concluído pas
sou o Senado a tomar o juramento ao novo Governo, e 
este ao Senado, o que tudo se finalizou ás 6 horas da tar
de. 

Nesta mesma noite fez o novo Geverno a sua primeira 
sessaõ, que principiou ás 8 horas, e acabou ás 2, e toda 
a cidade espontaneamente se illuminou : tal éra o jubiilo 
e regosijo de todos os habitantes. 

Os Membros da Juncta saõ;—Luiz Manuel de Moura, 
Cabral, Presidente. Paulo Joze de Mello Azevedo e Bri
to, Vice Presidente. Jozé Fernandes da Silva Freire. 
Francisco de Paula de Oliveira. Jozé Antonio Rodri
gues Vianna. Francisco Jozé Pereira. Francisco Anto
nio Felgueiras. Manuel Pedro de Freitas Guimaraens. 
Jozé Lino Coutinho, Secretario do Governo. Jozé Cae
tano de Paiva Pereira, Secretario do Governo. 

Portaria, pelo Governo Provisório da Bahia. 

Sendo a eleição dos Deputados desta Provincia as 
Cortes de Portugal um dos primeiros e mais impor-
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tantes objectos e deveres deste Governo Provisional, 
e sendo por outra parte difficil de conciliar neste paiz 
o methodo prescripto para aquellas eleiçoens na Con
stituição Hespanhola, e adoptado e seguido em Portu
gal, com as circumstancias peculiares ao mesmo paiz, e 
particularmente a esta provincia, cuja população, além 
de ser rara, e corrupta de classes encontradas, está es
palhada sobre uma superfície assas extensa, para que se 
haja de proceder á referida eleicaõ, de maneira que, sem 
se apartar dos principios e bazes fundamentaes da Consti
tuição, se accommóde às circumstancias locaes: a Juncta 
Provisional do Governo desta provincia ha por bem crear 
uma commissaõ, que se denominará " Commissaõ Pre
paratória e Consultativa para a eleição dos Deputados da 
Provincia da Bahia às Cortes de Portugal." Nomeia a 
Juncta para Presidente da referida Commissaõ ao Desem
bargador do Paço Jozé Joaquim Nabuco de Araújo, Chan
celler da Relação desta cidade, e para vogaes os Desem
bargadores Francisco Lourenço d'Almeida, Francisco 
Carneiro de Campos, Antonio Jozé Duarte Gondim ; aos 
Reverendos Jozé Ribeiro Soares da Rocha, e Marcos An
tonio de Souza, e a Manuel Thomas Peixoto, e Diogo 
Soares da Silva Bivar, servindo um dos vogaes, que se
rá escolhido á pluralidade de votos, de Secretario. O 
Preâmbulo desta Portaria servirá de instrucçaõ, para se 
regularem os trabalhos da Commissaõ, que designará o 
local para as suas sessoens, ficando a mesma Commissaõ 
authorizada para poder convocar e ouvir o parecer daquel-
'as pessoas, que por suas luzes, conhecimento do paiz, e 
amor ao bem da Pátria possam ministrar instrucçoens 
úteis ao objecto e fim da mesma Commissaõ. Jozé Cae
tano de Paiva Pereira, Membro do Governo, e Secretario 
do Interior e Fazenda o tenha assim entendido e o faça 
executar, fazendo as respectivas participaçoens ás pessoas 
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a quem competir. Palácio do Governo, 25 de Fevereiro 
de 1821. (Com 7 rubricas dos Membros da Juncta Pro
visional do Governa) 

REVOLUÇÃO NO RIO-nE-J ANEIRO. 

Rio-de-Janeiro 28 de Fevereiro. 

Depois que o Brazil teve a fortuna de gozar da Augus
ta Presença de Sua Majestade, e a honra de ser elevado à 
cathegoria de Reyno, muitos acontecimentos extraordi
nários o tem enobrecido, e posto o seu nome a par das 
naçoens mais illustres. Dias marcados com publica ale
gria, e com fiel enthusiasmo, estaõ profundamente gra
vados nos coraçoens dos felizes vassallos do melhor dos 
Soberanos. Porém os seus fastos naõ recordarão à pos
teridade um dia tam memorável como o de 26 do corren
te mez de Fevereiro. A multiplicidade de circumstan
cias, a celeridade, com que se succederam quasi instan
taneamente, os vantajosos resultados, que se colheram, e 
a geral tranquillidade no meio de acontecimentos quasi 
sempre rubricados com sangue, absorvendo as mais sizu-
das reílexoens, roubam ao escriptor a faculdade de com
municar aos leitores idéas, que tem enleado a sua alma 
e sentimentos, que em plena effusaõ se patentearam. 
Bastando portanto transmittir uma singela e verdadeira 
expoiçaõ do que houve de mais notável neste dia singu
lar, a aquelles, que naõ tiveram a satisfacçaõ de o presen
ciar, e confessando de antemão quanto este objecto he 
desproporcionado à nossa fraqueza, esperamos que a mes
ma grandeza do assumpto eclipse a insufficiencia do es
criptor. 
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Ao romper do dia se achou a praça do Rocio juncada de 
tropa, que marchara no silencio da madrugada, e na me
lhor ordem, composta das differentes armas, e guarne-
cendo a artilheria as bocas das ruas. Os primeiros, que 
occuparam aquella posição, foraõ o Batalhão de Infante
ria N.° 11, o de caçadores N.° 3, e os d'artilheria a caval
lo, entrando successivãmente os mais. Convocada pron
tamente a Câmara à Sala Grande do Real Theatro de S. 
Joaõ, que offerecia melhor opportunidade, apparecêo 
Sua Alteza Real o Principe Real do Reyno Unido de Por
tugal, e do Brazil e Algarves, na baranda contigua, e leo 
em voz alta, segundo as ordens de Sua Majestade, o De
creto de 24 de Fevereiro, pelo qual o mesmo benignissi-
mo Senhor segurava a seus dictosos vassallos do Brazil a 
sancçaõ da Constituição, que ora se faz em Portugal, e 
a sua admissão neste vastíssimo continente, como se vê 
do Decreto, que do melhor grado copiamos. Esta Graça 
foi recebida com repetidos brados de Viva El Rey, Viva 
a Religião, Viva a Constituição, e com uma salva de ar
tilheria da fortaleza da Ilha das Cobras. Iin mediatamente 
se publicou uma lista das pessoas, que haviam de encher 
os empregos públicos, a qual foi recebida com o maior 
applauso. Feito isto, mandou Sua Alteza Real o Príncipe 
Real ao Escrivão da Câmara que lavrasse o termo de ju
ramento, que Sua Alteza Real assignou em nome e como 
Procurador de El Rey nosso Senhor, e em seu próprio 
nome; sendo depois assignado pelo Sereníssimo Senhor 
Infante D. Miguel, pelos Ministros e Secretários de Esta
do, e por outras muitas pessoas, que ali se achavam, con
tinuando esta assignatura em todo o dia. 

Assim se effeituou uma tam notável mudança dentro 
em pouco tempo, e com incrível tranquillidade. 

Dadas as providencias necessárias, voltou Sua Alteza 
Real ao Paço da Real Quinta da Boa Vista, a participar a 
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Sua Majestade o succedido. Pelas 11 horas houve por 
bem o mesmo Augusto Senhor transportar-se para opaco 
da Cidade, acompanhado de S. A. R., e chegando à pra
ça do Rocio, o povo entre milhares de vivas tirou do co-
che, que transportava a Sua Majestade, os machos, que 
o conduziam, e puchou-o até o paço, aonde Su Augusta 
pessoa foi levada em braços dos seus amados e fieis vas
sallos, naõ cessando as acclamaçoens de júbilo. 

A's 11 horas e meia saíram da praça do Rocio as tropas, 
que successivamente ali haviam concorrido, a saber, Ca
vallaria, Infantaria de linha, de milícias e da Policia, Bri
gada Real da Marinha, e parques d'artilharia. Precedia 
o 1.° Regimento de Cavallaria de linha, e seguia-se S. A. 
R. o Principe Real, tendo por Ajudante General o Briga
deiro Francisco Joaquim Carreti, e sendo Ajudantes de 
ordens os Majores Antonio de Paduada Costa e Almeida, 
e Antonio Duarte Pimenta ,• eapoz marcharam os differen
tes corpos, na melhor ordem e luzimento. Passaram es
tas a guarnecer a praça, e depois de muitos e repetidos 
Vivas a El Rey nosso Senhor e a S. A. R. o Principe 
Real, Sua Majestade se dignou de dizer de uma das ja-
nellas do seu paço, que approvava quanto S. A. R. havia 
feito, a que o povo respondeu com as mesmas acclamaço
ens de júbilo e de respeito. 

He impossível explicar os transportes de prazer, e a 
satisfacçaõ, com que todos se abraçavam, dando-se mú
tuos parabéns, e naõ podendo conter o alvoroço, em que 
nadavam seus coraçoens. 

Naõ podemos omittir, como uma demonstração da pu
blica alegria, a anciã, com que se apressaram muitas pes
soas a contribuir com grandes sommas para um donativo 
generoso às tropas de linha, como se faz publico pela im
pressão. 

Depois que as tropas desfilaram, El Rey nosso Senhor 



Miscellanea. 547 

teve a bondade de dar a sua Real maõ a beijar ao grande 
concurso de pessoas, que tiveram a honra de cumprimentar 
a Sua Majestade e a SS. AA. RR., e houve uma salva 
geral das fortalezas. 

A noite naõ foi menos brilhante, que o dia, dignando-
se El Rey nosso Senhor honrar com a Sua Real presença 
o Real theatro de S. Joaõ, transportando-se em grande es
tado com toda a Sua Real Familia, precedendo ao coche 
que o conduzia, além da guarda de honra, outra compos
ta de offi ciaes generaes e superiores do Estado-maior em 
grande uniforme. O Real theatro estava todoilluminado 
com a maior sumptuosidade e elegância, e povoado de 
immenso numero de pessoas em grande gala; e rivalisan-
do a riqueza com o bom gosto. Apenas se correo a cor
tina, e apparecêo El Rey nosso Senhor, acompanhado de 
Sua Real Familia, começaram os vivas, que duraram por 
muito tempo, com o mais ardente enthusiasmo, dignando-
seSua Majestade dar demonstraçoens do seu benigno aco
lhimento ; bondade, em que foi imitado por Sua Alteza 
Real o Principe Real, e por toda a Real Familia. Repe
tiram-se vários versos análogos ao objecto, que foram se
guidos do devido applauso. Representou-se o drama, 
que tem por titulo Cenerentola, musica da composição 
do celebre Rossini, a que um jornalista Francez chama 
o moderno Orfeu. No intervallo do l.°ao 2.° acto houve 
um elegante Baile. 

Naõ BÓ o mencionado Theatro estava exteriormente il-
luminado, mas também os edifícios públicos e particulares 
espontaneamente se illuminaram, naõ se poupando ainda 
ae8ta demonstração de alegria. 

Tal he a singular exposição dos principaes aconteci
mentos deste memorável dia, de tanto júbilo para a naçaõ. 
em que o nosso Augusto Soberano quiz de uma vez paten
tear todo o seu desvelo pela felicidade dos seus vassallos 
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único alvo, a que dirigem seus paternaes cuidados. Con* 
tinuaremos a referir as demonstraçoens dos dias se
guintes. 

CORTES DE PORTUGAL. 

59.a Sessaõ, 27 de Abril. 

O Senhor Soares Franco, a respeito da ordem, que se 
dá à Regência para prover os lugares vagos de Lentes da 
Universidade, pedio que se accrescentasse houvesse at
tençaõ com preferencia ao merecimento. 

Os Senhores Sarmento e Camello Fortes queriam, que 
se attendesse à antigüidade. O Senhor B. Carneiro tornou 
a clamar contra a persistência do Reitor; e sobre a ne
cessidade de o remover daquelle lugar. 

60.» Sessaõ, 10 de Abril. 

Decidio-se, depois de alguma discussão, que se lessem 
todos os dias os nomes dos requerentes, e que se lanças
sem no livro da porta. 

O Senhor Secretario Felgueiras apresentou os seguintes 
officios da Regência; um incluindo uma consulta do 
Conselho da Fazenda, sobre contrabandos; que foi re
mettido à commissaõ da Fazenda: outro que accompa-
nhava uma collecçaõ de leys, que foi à commissaõ de Le
gislação: outro incluindo papeis sobre as pescarias, que 
foi à commissaõ competente: outro incluindo uma con
sulta do Desembargo do Paço, e o regulamento dos ex
postos, &c. 
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O Senhor Secretario Barrozo, leo por segunda vez o 
projecto para se regularem as congruas dos parrocos, for
mado em 15 artigos, que se decidio fosse impresso para 
se discutir com urgência. 

O Senhor Alves do Rio, em conseqüência de muitas 
queixas, que disse tem recebido das provincias, fez a 
moçaõ, que se determinasse á Regência, e que fosse 
para isso authorizada para remover, e depor os magis
trados, que estaõ causando immensos males aos povos 
das provincias, sem attençaõ ás determinaçoens do So
berano Congresso, sendo indispensável que se dem estas 
providencias, para consolidar o actual Systema, que os 
povos tanto apprôvam; e que possa nomear para sup-
prir aquelles lugares, ministros, em que tenha toda a 
confiança. 

O Senhor Gomes Osório dizia, que o Desembargo do 
Paço observasse exactamente as leys das residências, que 
assim se evitariam aquelles vexames. Seguio-se o Se
nhor B. Carneiro, expondo, que este meio éra inútil, ã 
vista dos procedimentos daquelle tribunal; que ninguém 
ignora, que as contas, quando ali chegam, saõ quasi 
sempre abafadas; e repetindo outros defeitos, que no
tava naquelle tribunal, concluía, que se desse à Regência 
toda a amplitude em poder depor, e castigar todos os 
magistrados, que naõ zelarem as determinaçoens do Con
gresso, e que fizerem vexaçoens aos povos. Apoiou isto 
o Senhor Miranda, confirmando estas noticias com ou
tras idênticas, que tinha recebido, das quaes concluía, 
que até tractam de illudir os decretos das Cortes, que 
tem duplicado os vexames, e que até publicam dou
trinas inconstitucionaes, que saõ oppostas ao systema, 
que a naçaõ tem abraçado com a maior satisfacçaõ. O 
Senhor Soares seguio a discussão no mesmo sentido. 
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O Senhor Castello Branco, discorrendo 6obre as boas 
intençoens das leys, observa, que eram grandes os 
males, que os povos soflVem, que estes naõ procedem 
dellas, mas da má índole dos magistrados; que esses 
males eram extraordinários, e por isso extraordinários 
também deviam ser os remédios; que Roma nos grandes 
perigos creava um dictador; e que supposto naõ esti
véssemos em grande perigo, tínhamos çotn tudo neces
sidade de ampliar os poderes ao Corpo Executivo, ainda 
que fosse interinamente; e, finalmente, que era preciso 
evitar as tramas dos mal intencionados. 

Depois de faltarem outros Deputados no mesmo sentido, 
votou-se e foi approvado, que a Commissaõ de Legisla
ção desse no seguinte dia o projecto da Ordem, que se 
deve mandar á Regência, para providenciar sobre os 
meios a cima propostos. 

O Senhor Xavier Monteiro desejava, que na mesma 
ordem se incluísse toda a classe de empregados públi
cos. Foi apoiado. O Senhor Fernandez Thomas quiz, 
que a ordem se extendesse ãs authoridades Ecclesiasti-
cas. Foi também apoiado. 

Approvou-se o decreto, para a extincçaõ do Commis-
sariado. 

Discutio-se, segundo a ordem do dia, o artigo 9, e o 
art. 10 do projecto sobre os bens applicados á extincçaõ 
da divida publica; consistindo o debate, sobre os juros, 
que se deverão pagar, pelas diversas classes das divida», 
e se decidio, que se naõ pagassem juros. 

O Senhor Fernandes Thomas propoz, que se escre
vesse ja a S. M. enviando-lhe as bazes da Constituição, 
todos os decretos, diários e mais papeis, que houvesse 
depois da ultima carta, para que fosse informado de to
das as determinaçoens do Congreso. O Senhor Alves 
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do Rio accrescentou, que se mandassem por differentes 
vias, pois estaõ saindo continuamente para o Rio-de-
Janeiro diversos navios. Foi approvado; e se incumbio 
aos Senhores Secretários a redacçaõ da Carta. 

61*. Sessaõ. 11 de Abril. 

Versou o debate nesta sessaõ sobre o projecto de re
gulamento para o commercio dos gêneros cereaes. 
Todos os Deputados, que fadaram, foram contra a intro
ducçaõ do trigo estrangeiro; e se decidio ã unanimidade, 
que se prohibisse absolutamente todo o graõ, farinha, e 
paõ, que entra pela raya de Portugal. 

62.* Sessaõ. 11 de Abril. 

Tendo-se distribuído a representação impressa, feita 
pelos habitantes da provincia do Pará, na qual pediam 
fosse admittido nas Cortes o Senhor Fillippe Alberto 
Patroni Maciel Martins Parente, para servir de Deputa
do por aquella provincia; disse o Senhor Presidente, que 
tomando-a o Congresso em consideração, se habilitasse 
para a decisão deste objecto. 

O Senhor Baeta apresentou um projecto, para regu
lar provisionalmente o systema administrativo de Portugal, 
e sobre a divisão deste território, concebido em vinte 
artigos, nos quaes se contém a divisão de Portugal em 
quatro provincias : crear em cada uma um chefe politico 
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e uma juncta de nove membros: crear igualmente j uno 
tas nas câmaras e com marcas, &c. forma da nomeação 
de seus membros e mais empiegados, e suas essenciaes 
qualidades ; e outras cousas em quanto se naõ divide re
gularmente, e debaixo de um methodo permanente. Foi 
remettido â commissaõ de Constituição. 

A commissaõ de Legislação apresentou o Decieto, 
para ser authorizada a Regência a nomear, depor e cas
tigar os magistrados e empregados. Discutio-se por 
algum tempo, e se notou, que o decreto naõ abrangia 
todas as ideas, que se produziram, quando se determi
nou este objecto; e que se deviam incluir os emprega
dos de Lisboa, e os ecclesiasticos, estender-se o regula
mento até às Ilhas, e que as pessoas, que se nomeassem, 
tivessem adhesaõ ao systema constitucional. Voltou o 
decreto á commissaõ, para o emendar neste sentido. 

Continuou-se a discusaaõ sobre o commercio dos gê
neros cereaes, e se decidio, que pudessem entrar no Rey
no estes gêneros por Lisboa e Porto. 

63». SessaÕ. 13 de Abril. 

Leo-se um officio da Regência, em que remettiaás 
Cortes uma obra escripta por Monsenhor Horta, intitu
lada Testamento Politico, rerommendando a sua uti
lidade. Remetteo-se à commissaõ Estadistica. 

A Commissaõ de Legislação apresentou o decreto au-
thorizando a Regência a depor os magistrados incapazes 
e nomear outros, &c. Tornou o decreto ã commissaõ 
para se lhe fazerem novas emendas. 
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64.» Sessaõ. 14 de Abril. 

A commissaõ de Legislação apresentou o decreto para 
authorizar a Regência a depor e castigar os magistrados 
e nomear outros, &c. Contem este decreto cinco artigos, 
e foi approvado a final. 

Sobre a questão dos gêneros ceraes, se decidio, que se 
deve estabelecer um preço regulador no trigo, e que este 
preço deve ter differença entre Lisboa e Porto. Estabe-
leceo-se o preço de800 reis por alquiere em Lisboa; e 
no Porto 1000 reis. Fez-se também differença entre tri
go rijoe mole. As mesmas differenças se fizeram a res
peito do milho, estabelecendo em Lisboa o preço regula
dor de 400 reis, e no Porto 500 reis. 

65*. Sessaõ. 16 de Abril. 

Annunciou-se a chegada do Ministro Secretario dos 
Negócios da Marinha, que sendo recebido por dous dos 
Senhores Secretários participou ao augusto Congresso, 
que no dia 10 de fevreiro do corrente anno reconheceo a 
cidade da Bahia o Governo destes Reynos, as Cortes, e a 
Constituição que ellas fizerem; que com pezar éra obri
gado a dizer que alguns malvados, com a vil capa do ser
vilismo fizeram derramar algum sangue; e que os mais 
patrióticos sentimentos dos habitantes da Bahia eram ma
nifestados no officio, que remettêra o Governo provisso-
rio daquella provincia á Regência, que tinha a honra de 
apresentar; e que igualmente apresentava outro dirigi-
gido ao Soberano Congresso. 

Leo o Senhor Secretario Filgueiras este officio; gritou 
0 Senhor Fernandes Thomas " Vivam os Bahianos": o 
que repetio toda a assemblea três vezes. Leo igualnien-



554 Miscellanea. 

te a carta à Regência, o Auto do Juramento, relatório e 
resolução da Câmara da Bahia. Acabado isto respondeo 
o Senhor Presidente ao Ministro da Marinha, em uma 
enérgica falia; descubrio-se o retrato de Sua Majestade, 
e deram-se acclamaçoens e vivas. 

O Senhor Arcebispo da Bahia expressou a sua alegria 
com estas noticias, e o contentamento, que tinha, de que 
aquelles, que elle considerava ja como suas ovelhas, se 
mostrassem dignos do nome de Portuguezes. 

66*. Sessaõ. 17 de Abril. 

Annunciou-se às Cortes por noticias particulares, mas 
naõ officiaes, a revolução de Pernambuco. 

A commissaõ militar apresentou o decreto para regu
lar o tempo de serviço dos soldados, e foi approvado. 

Discutio-se também o projecto sobre a admissão de pres
taçoens aos devedores do Thesouro nacional: e foi adiada 
a questão. 

67a. Sessaõ. 18 de Abril. 

Leo-se um officio da Regência relativo â devassa dos Mi
nistros diplomáticos nas Cortes estrangeiras, e incluindo 
o relatório dos seus procedimentos, e informaçoens a es
te respeito. O Senhor Moura pedio, que se nomeasse 
uma commissaõ especial para este objecto, o que se ap
provou. 

Leo-se uma representação do Senhor Conde deSam-
payo, na qual expunha os grandes esforços, que tem feito 
para servir a Pátria, eas fadigas que tem supportado, as 
quaes o tem reduzido ao padecimento de algumas moles-
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tias, que o obrigam a pedir a sua demissão. Naõ dei
xou de causar surpreza esta inesperada petição, o que se 
manifestou, pelo silencio de todo o Congresso. 

O Senhor Pessanha disse, que se naõ devia aceitar a 
sua demissão, mas só conceder-lhe algum tempo para 6e 
restabelecer, pelo bem que a causa publica recebia da 
sua cooperação na Regência. Apoiaram alguns dos Se
nhores Deputados este parecer, e disse o Senhor Telles, 
que adoptando-se seria necessário nomear outro membro, 
para que a Regência naõ ficasse reduzida a três membros, 
e que se devia ou aceitara escusa do Marquez de Castel
lo Melhor, ou determinar, que fizesse as obrigaçoens 
de membro da Regência. 

Discutindo-se os pareceres decidio-se a final, que se 
concedesse ao Marquez de Castello Melhor a escusa 
que pedira, e ao Senhor Conde de Sampayo, que se lhe 
naõ concedesse a demissão, mas uma licença indefinida, 
e ficando para a seguinte sessaõ, a nomeação de novo 
membro da Regência. 

O Senhor Bazilio Alberto, em nome da Commissaõ da 
Legislação léo o decreto de concessão aos clérigos e frei
res, que passam das ordens religiosas, para poderem her
dar bens como outro qualquer cidadão. 

As commissoens de Constituição e Poderes apresen
taram o decreto para a convocação dos Deputados do 
Brazil, concebido neste sentido:—Que saõ legitimos to
dos os Governos do Ultramar, acclamados para abraçar 
a sancta causa de Portugal, e saõ julgados beneméritos 
os que a projectaram e promoveram. Que devem ele
ger immediatamente seus Deputados, conforme as instruc
çoens de 22 de Novembro do anno passado, ajustando-as 
ás circumstancias locaes do paiz: Que para maior faci
lidade as cabeças de commarca se considerarão como de 
provincia &c: Que logo que os Deputados sejam eleitos 
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seraõ envidados pelos competentes Governos, arbitran-
do-lhes as devidas ajudas de custo, que seraõ pagas da 
fazenda publica das mesmas provincias: Quea occupa
çaõ violenta de qualquer Estado Portuguez no Ultramar 
he considerada por uma declaração de guerra feita a 
Portugal: Que toda a authoridade, que 6e oppuzer â 
eleição dos Deputados será julgada criminosa, e punida, 
&c: Que a Regência promoverá a uniaõ fraternal entre 
os Portuguezes de ambos os hemispherios, e prestará 
todos os auxílios para tam desejada uniaõ &c. Foi ap
provado, e se mandou expedir. 

68*. Sessaõ. 24 de Abril 

Apresentou-se um requirimento do Visconde de Jeru-
menha, pedindo os seus emolumentos como Governador 
da Torre de Belém : foram-lhe denegados; porque nem 
serve o lugar, nem mesmo se acha em Lisboa. 

Leo-se uma carta do Senhor Conde de S. Paio, naqual 
se prestava a continuar na Regência, a pezar de suas mo
léstias. 

O Senhor Alves do Rio apresentou um projecto de de
creto, para a reciproca uniaõ do commercio entre Portu
gal, Ilhas, &c, eo Brazil. 

Propoz-se a nomeação de mais um Regente; mas adiou-
se a questão; porque continuando a servir o Senhor 
Conde de Sampaio, bastavam quatro Regentes, até se fi
nalizar o Regulamento da Regência. 

Começou-se a discussão do Regulamento da Regência, 
e versou sobre o primeiro artigo, que estabelece o seu 
numero em cinco membros; e foi a questão adiada. 
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(59a, Sessaõ. 25 de Março. 

O Senhor Alvez do Rio retirou o seu projecto sobre o 
cammercio entre Portngal e Brazil, assentando-se que 
se devia para isto esperar a chegada dos deputados deste 
ultimo Reyno. 

Approvou-6e o decreto para a venda dos bens nacio
naes; e se mandou peremptoriamente â Regência, que 
suspendesse o provimento do Baliado de Lessa, e mais 
commendas de Malta. 

Discutio-se o Regulamento da Regência; foi approva
do o 1.° art., que limita a 5 os seus membros: assim como o 
2.", fazendo presidente o membro de maior idade, quando 
naõ houver presidente nomeado. Approvaram-se também 
os artigos 3." 4.° e 5.°; prescrevendo, que os Regentes re
sidam aonde residirem as Cortes; e que a Regência tenha 
o tractamento de Majestade, e seus membros de Excel
lencia, em quanto durar o seu exercício. Foram depois 
approvados os artigos 7o e 8.°, que determinam o ordenado 
de 6 mil cruzados annuaes a cada Regente; e que na 
Regência resida o poder executivo, até que as Cortes 
declarem, ter cessado o impedimento d* El Rey. O 9.° 
art. determina, que as ordens da Regência sejam lavra
das em forma de portaria, e assignadas pelos membros 
presentes; o foi que approvado. 

70* Sessaõ, 26 de Abril. 

A Companhia dos Vinhos do Douro requereo, que se 
lhe permitti-se fazer um ajunctamento de todos o ac
cionistas, para deliberar, sobre o Estado da Compa
nhia; foi-lhe ÍBto denegado, como desnessario. 

Voi. XXVI. NM56. 4 c 
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Discutio-se o 10 artigo do regulamento da Regência, 
deterrainando-se, que, quando as suas portarias forem 
para promulgar decretos das Cortes, sejam lavradas com 
o formulário que se lhe prescreve; mas remetteo-se o 
artigo à Commissaõ, para explicar a differença entre 
leys e decretos, e os que devem passar pela chancellaria. 
Sobre artigo 11.° que determina o poder da Regência 
para suspender os funcionários públicos, foi addiada a 
discussão. 

Nomeou-se presidente das Cortes para o seguinte mez 
o Senhor Braamcamp, e para Vice-Presidente o Senhor 
Moura. 

71". Sessaõ. 27 de Abril. 

Nesta sessaõ se determinou tirar do Convento de Ma-
fra os frades Arrabidos, mas naõ se approvou a proposição 
de que se mandassem para ali os Cruzios do Convento 
de S. Vicente; e authorizou-se a Regência para que em
pregasse os meios, que julgasse convenientes, e mais eco
nômicos, para a conservação do convento, palácio, e ta
pada deMafra, podendo alterar ou derogar a» leys ou re
soluçoens que houvesse. 

72» Sessaõ. 28 de Abril. 

Um membro leo o Supplemento do Diário da Re
gência, em que se continha a noticia de haver S. M. ad
herido ao systema Constitucional. O enthusiasmo e 
allegria, que isto suscitou, he inexplicável. Resoàram 
os vivas, e o povo das tribunas attirou com grinaldas de 
flores aos Deputados. 

Passaram os deputados à Igreja das Necessidades aonde 
•e cantou Te De ura: e tendo voltado, tae» eram Of trans-
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portes de allegria, que o Senhor Deputado Castello 
Branco recommendou a moderação. 

Nomeou-se uma Commissaõ, composta de pessoas per
tencentes ao ultramar, que foram os Senhores Arcebispo 
da Bahia, Betançourt, e Luis Monteiro, para conhecer 
dos negócios do ultiamar, que se viessem apresentando. 
O Senhor Sarmento propoz, que se desse a El Rey o 
titulo de Pay da Pátria. 

Entrou o Ministro da Marinha e annunciou oflicial-
mente as noticias do Rio-de-Janeiro, nas seguintes pala
vras :—" Completou-se a grande obra! O Supremo ar
bitro do Universo corroa vossos trabalhos! S. M. acaba 
de acceder à nossa causa, o que manifesta o officio, que 
tenho a honra de appresentar." 

De novo se mostraram os transportes de alegria, em 
vivas e applausos dos Deputados e dos expectadore*; 
que interrompiam a Leitura dos of&cios. 

Ordenou-se, que a Regência aprontassse logo uma em
barcação para ir ao Rio-de-Janeiro. 

73a. Sessaõ. 30 de Abril. 

O Senhor Miranda pedio a attençaõ do Congresso sobre 
o termo approvar a Constituição, de que se servira Sua 
Majestade, dizendo que se devia protestar contra esta pa
lavra. Foi appoiado pelos Senhores Borges Carneiro, 
Fernandes Thomas, Castello Branco e outros; pelo mo
tivo de que a politica pôde fazer sinistra interpretação no 
foturo; e que Sua Majestade deve jurar simplesmente, 
•eo lhe pertencer o direito de approvar o que he forma
do pela Soberania da Naçaõ. O Senhor Giraõ accrescen-
tou» que protestava também contra a palavra vassallos. 
Observou.se que deveriam ter parte nesta discussão os 
Deputados da Madeira, que ainda estavam na tribuna. 

http://Observou.se
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pelo que foram chamados à salla, prestaram juramento, 
e dando sua opinião a favor do protesto, o que foi una
nimemente approvado, tanto a respeito da palavra ap
provar, como da palavra vassallos. 

Determinou-se, que nos actos públicos, depois do anno 
do Nascimento, se addisse anno primeiro da Constitui
ção. 

Apresentaram-se officios do Governador dos Açores, 
mencionando uma revolução na Ilha Terceira, e depois 
uma contra revolução pela qual ficou Stockler outra vez 
de Governador; e intimava o mesmo Stockler, que re
sistiria às ordens da Regência. Isto indignou todos os 
Deputados, e foi resolvido, que a Regência mandasse 
logo à Terceira um navio, que trouxesse a Lisboa o Go
vernador e o Bispo, 

74.* Sessaõ. 1 de Maio. 

O expediente das Cortes occupou tanto tempo, que a 
penas se pôde ler o projecto de decreto sobre as pen
soens. 

75a. Sesssaõ, 2 de Maio. 

Representando o Senhor Borges Carneiro o abuzo que 
continuava, de se proverem benefícios ecclesiasticos na 
Patriarchal, resolveo-se, que se ordenasse à Regência, 
prohibisse o provimento de todos os benefícios cccleei-
asticos excepto os curas d'almas. 

Propoz-se a abolição do Juizo da Inconfidência, e a re
vogação da ley das associaçoens, e se mandaram remet
ter à Relação os processos, que houvesse no juizo da In
confidência. 

Começou nesta sessaõ a discusaõ sobre o projetco de 
ley para a liberdade da imprensa, lendo-se o parecer da 
Commissaõ. A mais essencial parte do projecto consiste 
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em estabelecer um jurado, que conheça do facto, nos 
crimes commettidos pela imprensa; instituição,que con-
tendeo o Senhor Pereira do Carmo, que tem disposiçoens 
análogas nas ordenaçoens do Reyno. Foi geral a opini
ão aobre a admissão dos jurados, mas questionou-se so
bre quem os devia nomear, querendo o Senhor Fernandes 
Thomas que fosse o povo; e depois deliberou-se, se o po
vo os nomearia nas assembléas parochiaes ou de provincia. 
Ficou decidido que se admittissem os jurados, e que isto 
fosse tanto nas matérias civis com a respeito dos escriptos 
sobre dogma e moral. 

76. a Sessaõ, 3 de Maio. 

Continuando a discussão sobre a liberdade da impren
sa; houve grande variedade de opinioens acerca dos lu
gares aonde se deviam estabelecer os jurados: diziam 
uns, que só em Lisboa, Porto e Coimbra: outros, que em 
todas as cabeças de comarca, &c: resolveo-se, que este 
ponto fosse remettido à Commissaõ de Estadistica. Quan
to a questão sobre quem devia nomear os jurados, como 
e quando, houve também grande variedade de opinioens, 
e por isso se remetteo também á mesma commissaõ. 
Sobre o numero total de jurados, que deviam comprehen-
der as listas, depois de algumas duvidas, se decidio, que 
fossem 48; e que o reo tivesse o direito de recusar até 20; 
que o primeiro júri contasse de 9 membros, e que duas 
terças partes formassem a decisaõ; que o segundo júri 
fosse composto de 12 jurados, e que nove delles votando 
unanimes dessem decisaõ; que no primeiro júri fosse 
juiz do direito o magistrado mais graduado do lugar; e 
*«n fim que cada jurado durasse um anno. 
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Reflexoens sobre as novidades deste met. 

RETNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES. 

Fim do primeiro acto na Revolução Portugueza. 

O povo do Rio-de-Janeiro, cançado de esperar pelo que faria 
o Governo a seu favor, seguio o exemplo do resto da Monarchia. 
Aos 26 de Fevereiro ajunctou-se a tropa na praça de Palácio, 
pelas três horas da madrugada, e declarou-se pela Constituição. 
O Povo gritou unanime, e o Príncipe Real, que se metteo no 
meio do tumulto, prometteo trazer d'EI Rey um decreto a favor 
do systema constitucional. Com effeito o trouxe dentro em pou
co tempo, e éra antidatado do dia 24. 

Esta antidata foi o ultimo subterfúgio dos pérfidos Conselhei
ros d'El Rey : os quaes, vendo arrebentar a revolução, sem que 
ja houvesse remédio algum, ainda assim, fizeram que o Sobera
no passasse um decreto evasivo, e datado do dia 18 ; posto que 
o fosse no dia 24, em que El Rey dizia ter determinado, que o 
Príncipe Real passasse a Portugal, a fira de tomar as medidas 
necessárias para o restabelicimento da tranquillidade, reforma 
de abusos, e consolidação da Constituição. Mas, dizia o de
creto, considerando que as leys e instituiçoens de Portugal nao 
seraõ igualmente adaptadas ao Brazil, e outros territórios ultra
marinos, ordenava Sua Majestade a convocação dos Procuradores 
das Câmaras do Brazil e Ilhas dos Açores e Madeira, no Rio-de-
Janeiro ; a fim de deliberar sobre as alteraçoens, que convieis* 
fazer á Constituição concordada pelas Cortes de Lisboa. Em 
outro decreto S. M. também nomeava unia commis aõ, que co
meçaria a obrar em quanto naô chegavam os taes procuradores. 

Estes decretos, que geralmente se imputaram á influencia do 
Conde de Palmella, excitaram, como éra natural, grande des
contentamento : porque éra evidente, que o Conde de Palmella, 
tinha em vista, nesta medida, a mesma enganosa duplicidade, 
com que offerece ra as Coites velhas em Portugal. Mais ainda; 
es Ministros, como se naô bastasse o descontentamento que txci-
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tavam, por taes medidas, tendentes ao mesmo tempo a excitar 
desconfianças, e a mostrar fraqueza, deram ordem, na noite de 
25 para 26, para se prenderem, e embarcarem logo para An
gola, moitas pessoas, que suspeitavam serem-lhes oppostas em 
politica. Este acto poz fogo á mina; pela aberta resistência das 
tropas, e clamor do povo; submettendo-se entaõ El Rey ao que 
lhe dictarani, que foi o jurar a Constituição, que fizerem as 
Cortes em Lisboa; sem saber qual será : quando, a naõ seguir 
os depravados conselhos de ardilozos Cortezaõs, pudera S. M. 
ter de seu motu próprio, convocado os representantes de seu 
povo, deliberado com elles sobre as necessidades publicas e seu 
remédio, e apparecer como legislador, quando agora só terá que 
obedecer. 

Finalizou, por tanto, isto que chamaremos o primeiro Acto 
da Revolução, com a scena de se apresentar em publico a Fami
lia Real, para declarar sua adhesaõ ao systema das Cortes, e de
clarar-se o novo Ministério, que he oomposto das seguintes pes
soas. 

O Yice-Almirante, Major General da Armada, Ignacio da 
Costa Quintella, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios 
do Reyno. 

O Yice-Almirante, Joaquim Jozé Monteiro Torres, Ministro 
e Secretario d'Estado da Marinha e Dominios Ultramarinos. 

Silvestre Pinheiro Ferreira, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 

Conde da LouzS, D . Diogo, Presidente da Meza da Consciên
cia. 

Intendente Geral da Policia, Antonio Luiz Pereira da Cu
nha. 

Thesoureiro Mor do Real Erário, Jozé Caetano Gomes. 
Ajudante do Thesoureiro Mor, Joaõ Ferreira da Costa Sam

paio. 
Fiscal do Erário, O Desembargador Sebastião Luiz Tinoco. 
Inspector Geral dos Estabelecimentos Literários, Jozé da Sil

va Lisboa. 
Director do Banco do Brazil pela Fazenda Real, Joa© Rodri

guez Pereira de Almeida. 
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Chefe Commandante do Corpo da Policia, Jozé de Oliveira 
Barboza. 

Presidente da Juncta do Commercio, o Visconde d'Asseca. 
O Decreto d'El Rey, approvando a Constituição, que fizerem 

os Cortes em Portugal ; o juramento, que prestou Sua Majestade 
e S. A. R. o Principe Real, constam dos documentos que publi
camos a p. 618. 

As gazetas lnglezas publicaram, que aos 10 de Março correo 
no Rio-de-Janeiro, que El Rey, depois de longa deliberação 
decidio continnar a sua residência no Brazil : disse-se, que esta 
resolução fora tomada, em conseqüência dos argumentos, que 
lhe produzio o Ministro dos Negócios Estrangeiros, na audiên
cia, que El Rey lhe deo aos 9 ; do que que se tomou assento 
n'um conselho de Ministros, que houve nessa mesma noite. 

Naõ obstante a certeza com que se afhrmou esta noticia, as mes
mas gazeta lnglezas dizem, que apparecêo no dia 16 um decre
to antidatadododia7, em que El Rey annunciava a sua determi
nação de voltar para Lisboa, deixando o Principe Real no Brazil) 
e com igual certeza se affirmou também, que o dia fixo peraa 
partida d'El Rey éra os 12 de Abril; mas a hesitação que d'antes 
tinha mostrado o Gabinete; as falsas datas a (fixas aos documen
tos officiaes, as prizoens, que se fizeram de vários indivíduos 
(incluido Targini e o Juiz da Alfândega) o tornarem-se logo a 
soltar esses indivíduos, tinham causado tal falta de confiança e 
credito no Geverno, que todos duvidavam, que tal decreto vies
se a executar-se. 

Seja o que fôr destes rumores, o certo he, que a resolução 
de S. M. voltar para Lisboa, foi annunciada ao Governo de Poi-
tugal, pelo officio do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que 
publicamos a p. 520; e este he o único dado official, que ao pre
sente temos, para discorrer nesta matéria, quaesquer que sejam 
os succesfios, que para o fnturo tiverem lugar. 

Chamamos a isto o fim do 1.° Acto ; porque estamos bem 
longe de suppôr a peça acabada. El Rey declarou-se ja obriga
do a seguir as Cortes ; mas agora temos de ver em actividade os 
impotentes esforços dos aristocratas, que tudo tinham arruinado, 
e que nada queriam remediar. He preciso lembrar de pasaafem 
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e.ta scena, que ainda vai a ter lugar, para que as Cortes naô 
durmam sobre tam importante matéria: he mui provável, e quasi 
certo, que taes esforços para uma contra revolução seraõ ineffi-
cazes; e com tudo he do dever das Cortes tomar as medidas 
necessárias, para acautellar as desgraças, que dahi podem pro
vir. 

Passaremos agora a dizer alguma cousa sobre o character 
desta revolução, e suas causas para dahi deduzir a marcha, que 
as cousas devem levar daqui em diante. 

Quem contempla as cousas presentes e passadas, conhece que 
em todos os tempos os homens tiveram sempre os mesmos de
sejos, as mesmas atTecçuens, os mesmos vícios, que tem agora; 
de maneira que será fácil prever as cousas do futuro, pelo co
nhecimento da historia, e applicar os mesmos remédios dos an
tigos, quando se achem expressos, ou inventar outros análogos 
ás circumstancias. Muitos males provém de que as pessoas, 
que manejam os negócios do estado, naõ se applicam á historia, 
e se a lêm naõ entendem o sen sentido moral e mystico. 

A historia nos ensina, que os bons e virtuosos imperadores de 
Roma, como Tito, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Mar
co Aurélio, viveram felizes; naõ precisavam de outras guardas 
mais que as ordinárias de honra, chamadas pretorianas, sendo a 
sua melhor guarda o amor do Senado e do Povo. Pelo contrario 
Caligula, Nero, Vitelio, e todos os mais imperadores de sua 
casta, nunca puderam viver seguros, a pezar de todos os seus 
exércitos d'Oriente e Occidente, contra as inimizades, que lhes 
suscitavam seus viciosos custumes. 

Daqui se vê qual deve ser a verdadeira gloria de um Principe, 
* em que deve apoiar sua seguridade: os exércitos, os espioens 
de policia, os serviços de gente conrompida, nunca dam segu
rança ao throno; tudo isto falha quando mais o Principe ne
cessitava de seu auxilio, e resta somente a miserável infâmia de 
ter asado de taes meios para conservar um poder, que só deve-
ri* fundar-se no amor do povo. 

Examinando a historia Romana achamos, que de 26 Impera
dores, que reynáram desde César até Maximinu», 16 morreram 
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de morte violenta; e se entre estes houveram dons de bom cha
racter, como foi Pertinax e Galba, que naõ foram mortos por 
suas maldades elles o foram pelos crimes de seus predecessores», 
que haviam ensinado aos soldados pretorianos a assassinar seus 
imperadores. 

Eisaqui a liçaõ, que El Rey deve estudar, e se attender a ella 
vivirá feliz, e verá prosperar sua naçaõ. Quanto ás Cortes, 
ellas precisão também de ponderar com anticipaçaõ os suecessos 
futuros, que se conhecerão pela reflexão do que be passado. 

Ha muitos annos, que existe em toda a Europa uma disposição 
geral, a favor dos Governos representativos; mas, além disto, 
tem cada um dos Estados Europeos dentro em si causas priva
tivas, que induzem mais-ou menos a seguir aquella inclinação 
geral do nosso século. 

Pelo que respeita a Monarchia Portugueza, observamos, que 
a Administração estava levada a tal ponto de corrupção, que naõ 
éra possivel tolerar-se por mais tempo; devia ser derribada a 
raachina politica; e para a substituir lembrou logo um Governo 
Representativo; que he o que geralmente se approva. 

Tinham os Portuguezes um Rey, brando, pacifico, soffredor, 
indulgente; sem ambição, nem avareza, nem crueldade: porém, 
vivendo em tempos dificultosos, nunca teve ministros quaes 
eram necessários para igualar as emprezas, que se.deviam effec
tuar ; pelo contrario os que deviam ajudar El Rey eram os mes
mos que o conduziam á mina. 

Nem esta má escolha de Ministros se pôde imputar como fal
ta a El Rey; porqne dependia do systema, e este systema naõ 
podia El Rey remediar por si só. Por exemplo: no ultimo ar
ranjamento, que El Rey fez no Ministério, em que, entre outros, 
foi nomeado o Conde de Palmella Secretario de Estado dos Negó
cios Estrangeiros, naõ houve qnem se queixa-se da má escolha; 
e até houve mnito quem (mesmo jornalistas, que naõ poupavam 
demasiado a El Rey) lonvassem a escolha feita nesta occasiaõ.. 
Todos porém se desdisseram, quando o Conde teve occasiaõ de 
mostrar quem éra. 

Mas a verdade he, que El Rey naõ tinha aonde escolher; 
porque no meio da corrupção geral, só os corrompidos podiam 
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entrar na roda de se fazerem conhecidos do Soberano. Aquelles 
mesmos, que elle julgava ou tractava como amigos, trahiam-o, 
naõ executavam suas ordens, diziam-lhe falsidades, occultavam-
Ihe a verdade. 

A causa principal deste systema geral de corrupção e de en
gano, em que El Rey se achava envolvido, éra a practica de 
ouvir em particular os conselhos de pessoas, que naõ tinham 
responsabilidade publica; e que, cubertos com a capa do segre
do, manejavam suas intrigas occultas com apparencias do ser
viço d'El Rey, mas supportando-se uns aos outros, e levando 
assim a diante seus fins sinistros, sem que o mal pndesse ter al
gum remédio; porque nunca os mestres das intrigas se podiam 
fazer apparecer em publico. 

O remédio, pois, que trouxe com sigo a revolução, he o uníco 
que nas circumstancia actuaes pôde salvar a Naçaõ, e que teria 
salvado El Rey, se elle o tivesse adoptado em tempo. O syste
ma representativo traz com sigo a responsabilidade dos funccio-
narios públicos, incluindo os mesmos Conselheiros do Rey: em 
vez das intrigas secretas, haverá os debates públicos; e a na
çaõ conhecerá quem saõ os homens, que propóem medidas sau
dáveis, e quem promove, e por que meios, a ruína nacional; 
porque todos podem ser chamados a explicar em publico suas 
opinioens, e suas acçoens; e ainda os mais conrumpidos se naõ 
attreveraõ tam facilmente a inventar falsidades, quando soube
rem que ha um meio legal e seguro de as descubrir. 

Mas as Cortes devem lembrar-se, que he cousa mui difficil o 
manter-se um povo na liberdade, que tem recobrado, estando 
acostumado a viver debaixo de governos despoticos. 

Doas saõ as causas desta difficuldade l .a Que o povo, naõ 
acostumado á liberdade, naõ sabe como ha de usar delia : 2.a 
QÍW os que cercavam o Principe, e governavam como queriam, 
Tendo-se privados da vacca de leite, ficam inimigos declarados 
do povo.e póem em practica toda a sorte de intrigas, para reco
brarem os bena, as bonras e as riquezas de que se vêm privados. 

O** estes malvados tem mais meios de formarem entre si um 
partido, do que o povo e os amigos da liberdade; porque 
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n'um estado livre as honras e recompensas dam-se a quem mais 
virtudes cívicas traz a publico: assim, os que obtém essas hon
ras, as attribuem a seu próprio merecimento, e naô se suppôtm 
agradecidos por ellas a ninguém. Por outra parte os fructos 
da liberdade consistem mais em um bem negativo do que n'um 
positivo ; isto he, o beneficio da liberdade ci.nsiste em cada 
um gozar do que he seu, sem que ninguém lhe fuça violências; 
e como os homens naô agradecem aos outros o deixarem de lhes 
fazer mal, o povo, que tetn essa liberdade, naõ a agradece a 
ninguém, nem avalia em toda a extensão o grande bem que nessa 
liberdade possua. 

i Qual he o remédio, que a historia indica ? Os filhos de 
Brutus, foram expulsos de Roma, por que a liberdade, que seu 
predecessor havia facilitado ao povo, com a morte do ultimo 
Rey, lhes éra pezada. " Eu creio," diz un entendido escriptor 
nesta matéria," que nenhum governo pôde ser de longa duração, 
conservando dentro em si aquelles, que lhe saõ formalmente 
contrários, e que soffretn na mudança uma perca iiniiiensa." He 
por estas consideraçoens, que achamos justificadas as Cortes, no 
que decidiram a respeito do Patriarcha ; e a isto somente dese
jamos ver estendido o principio, que citamos. 

A corrupção geral d'uma naçaõ he também a causa de dif
iculdade, paru que o povo conserve a liberdade depois de a 
haver recobrado. Depois da morte de Tarquiuo, o povo Roma
no conservou a sua liberdade por muitos annos, mas nem com 
a morte de César, nem com toda a erlusaò de sangue que 
dahi se seguio, tornou o povo Romano a ser livre : a razaõ de 
differença, he, que ao tempo de Tarquiuo o povo éia assas vir
tuoso para poder ser livre, mas nos tempos de César estava ja 
tam coniompido, que a liberdade naõ podia criar raízes em Ro
ma, e posto que os bons patriotas se desfizessem do tyranno, 
naõ tiveram meios, nem tempo, de cuidar na reforma dos custu
mes ; e os partidos de homens perversos, que as guerras de Ma
rio tinham originado, puderam mais que os esforços dos verda
deiros amigos da pátria. 

Os Romanos mataram César, Caio, Caligula, Nero, 8cc; mas 
nunca lhes foi possivel cobrar a liberdade ; porque os custumes 
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continuavam os mesmos, e o partido perverso éra sempre o mais 
activo, e por isso o mais poderoso. Isto nos traz a contemplar 
ura facto, que se passa em Portugal. 

He cousa que ninguém ignora a corrupção geral, que existia 
«m todo? os ramos da administração publica em Portugal. Che
gou a revolução; mudou o Governo; começaram as Cortes a 
dar todas as providencias, que mostravam seu desejo de pôr as 
cousas em differente pé. 

i Accommodáram-se em essas ideas os empregados públicos ? 
Leiam-se os debates das Cortes na sessaõ 60.», e se achará, 
qne as queixas contra os magistrados continuam. Mandou-se 
á Regência, que expedisse ordens a este respeito. Mas se os 
Magistrados naõ obravam com justiça, e naõ obedeciam ás 
ordens anteriores ^ porque obedecerão agora a estas novas or
dens ? Ultimamente, como se vê dos debates da mesma sessaõ 
60.a deo-se poder á Regência, para castigar, depor e substituir 
os magistrados, que se portassem mal. Aqui temos ja um pas
so, que deve ser efficaz; mas naõ he ainda o bastante, he pre-
preciso outro remédio, que toque no systema; e tal seria> por 
exemplo, fazer a administração da justiça dependente do mes
mo povo, para o que naõ faltam meios. A pontaremos dous: 
ura a introducçaõ dos jurados: outro o associar com os juizes 
letrados territoriaes, magistrados d'entre os homens bons do 
paiz, eleitos pelo povo; porque se esse povo he capaz de eleger os 
membros das Cortes, melhor o será para escolher seus magis
trados, que os governem, sendo isto feito com as modificacoens 
necessárias, para uaõ enfraquecer a maõ do Governo Geral da 
Naçaõ. 

Uniaõ da Monarchia Portugueza. 

Um dos argumentos, que sempre nos pareceram mais cogen-
tes, para que El Rey entrasse por si na revolução, antes que 
ebao obrigasse a isso, era a necessidade de prover a que a Mo-
uarchia conservasse a sua integridade; e por esta falta se en
contrarão agora mais difficuldades, na uniaõ das differentes par-
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tes da monarchia, do que imaginam muitos, que sobre esta ma
téria tem faltado. 

O Governo Provisório de Portugal, que organizou o chama
mento das Cortes, também commetteo nisto uma tremenda fal
ta, excluindo as provincias ultramarinas do chamamento, aonde 
deveriam ser contempladas, pelo mesmo principio que se adop
tou de fazer a convocação, segundo a norma da Constituição 
Hespanhola. 

As presentes Cortes continuaram no mesmo erro, a pezar de 
um de seus Deputados procurar dar-lhe remédio : e só depois 
que viram levantadas a Ilha Madeira, a de S. Miguel, o Pará 
e a Bahia, he que julgaram, que valia a pena de incorporar 
uma representação de toda a Monarchia. El Rey e as Cortes 
devem estar persuadidos de que, nas circumstancias actuaes, só 
a uniaõ, bem pensada, e bem executada, de Deputados de todas 
as provincias, será capaz de tornar a consolidar a Monarchia; 
porque as revoluçoens parciaes e isoladas, que tiveram lugar 
em provincias tam distantes umas das outras, saõ um germen 
de independência e separação, que exige a maior destreza pa
ra impedir que frutifique : e ainda assim póde-se entrar etn du
vida, se o êxito será o que todo o bom Portuguez deve desejar. 
Taes saõ as conseqüências de deixar passar a occasiaõ favorá
vel, em negócios tam urgentes, e de tanta importância nacio
nal. 

O ultimo estratagema, com que os Ministros illudiram El 
Rey, foi a esperança vaS de soccorros das Potências Aluadas da 
Europa. A revolução no Brazil tem provado, o que nós ja tí
nhamos dicto, e que a reflexão deveria mostrar, a quem quer 
que houvesse ponderado nestas matérias : isto he, que ainda que 
ura Exercito Russiano ou Austriaco occupasse Portugal, o Bra
zil nunca se poderia sugeitar, e por isso nunca renunciaria a 
seus desejos de ter um Governo Constitucional, 

Nem nos digam, que para isso precisava do exemplo de Por
tugal ; porque muito antes de Portugal se levantou Pernambu
co, e se a revolução de Pernambuco foi mal succedida (naõ 
entraremos agora nas razoens desse máo sue cesso) também a 
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primeira que se intentou em Portugal o foi: em Pernambuco, 
como naõ foi adiante, os revoltosos foram fuzilados; assim como 
em Portugal, pela mesma razaõ, foram enforcados Gomes Frei
re e os outros. O germen, pois, do governo constitucional ex
iste no Brazil, independente do exemplo de Portugal; porque 
primeiro se mostrou ali ; e quando exemplo fosse necessário lá 
tem ao pé o da America Hespanhola, e naquelle mesmo hemis-
pherio a pouca distancia o exemplo dos exemplos, os Estados 
Unidos. 

Quando bem ponderamos nestas cousas, e raciocinamos segun
do nossos desejos de ver continuar unida toda a Monarchia Por
tugueza, naõ podemos deixar de lamentar o pouco cuidado, que 
nisso se tem posto ; e o fatal erro daquelles que julgam, que a 
integridade da Monarchia, e a continuação da uniaõ de todas 
as suas partes he matéria de curso ordinário das cousas, quer o 
Governo absoluto d'El Rey houvesse continuado, quer se esta
beleça o Governo Constitucional. 

Outros ha, que julgam naõ valer a pena de cuidar deste as
sumpto, porque a separação do Brazil deve sueceder mais dia 
menos dia, e assim Portugal naõ deve embaraçar-se muito ago
ra com os negócios Brazil. Este modo de racionar he immoral ; 
porque se funda em um vicioso egoismo; e he impolitico, por
que naõ aproveita um bem presente, pela consideração de que 
se perderá de futuro. 

Se o Brazil tem de separar-se de Portugal, daqui a cincoenta 
annos, naõ vemos porque se deva promover essa separação den
tro em seis mezes ; e com o descuido de firmar essa uniaõ, como 
temos apontado, se promove indirectainente a separação,e se per
dem as vantagens da uniaõ, que se poderiam ainda gozar por 
mais esses cincoenta annos. 

A immoralidade de tal systema consiste em que, suppondo 
essa separação inevitável, se deixa aos impulsos do accaso, e 
talvez ao êxito de uma guerra civil; quando, ainda mesmo na 
contemplação de tal separação, a intima uniaõ do Brazil com 
Portugal pôde naõ só retardalla, mas evitar que se faça por meios 
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violentos, com a concussaõ de partidos, e por conseqüência, 
com a desnecessária effusaõ de sangue humano. 

A p. 555, copiamos, no extracto dos procedimentos das Cortes, 
o que se resolveo á cerca dos Deputados do Brazil : vemos nis
to era parte remediado o erro passado, mas julgamos que ainda 
resta muito a fazer; e se El Rey ficasse no Brazil. como se disse 
ter resolvido, e mandar o Principe Real para Lisboa, dahi se 
originariam difficuldades de primeira ordem para a uniaõ da mo
narchia, que temos em vista, e que tam encarecidamente recom -
mendamos. Para dar-mos uma idéa dessas difficuldades a quem 
presume ser essa matéria de pouco momento; na hypothese de 
ficar El Rey no Rio-de-Janeiro, propomos as seguintes questo
ens. 

^Continuarão as províncias do Brazil a ser governadas por 
Capitaens Generaes? 

E se o forem j quem nomeará esses Governadores, El Rey 
no Rio, ou o Regente, em Portugal ? 

i Quem nomeará os Ministros para as Cortes estrangeiras, o 
Gabinete do Rio, ou u de Lisboa ? 

i Quem cobrará os impostos no Brazil, e haverá dous The-
souros um para Portugal e outro para o Brazil, ou um só Thesou
ro para ambos os Estados, aonde estará, e como se administra
rá? 

i Regularão as Coites em Portugal os impostos nas alfânde
gas do Brazil e naõ preciasraõ as leys a este respeito da sanc
çaõ d' El Rey, bastando a do Regente que se acha em Lisboa ? 

s Como se regularão os exércitos ; será um só para ambos os 
Reynos, ou dous distinclos ? 

Políticos abalizados acharão nestas questoens assas com que 
empregar seus talentos, e seus conhecimentos. Chartalaeni 
fallaraõ nesta matéria com leveza ; e talvez prejuizos locaes fa
raõ obscurecer a utilidade de sua própria resolução : mas os De
putados de Cortes deverão pensar, que para bem se arranjarem 
estas matérias he preciso uma prudência consummada, e naô 
deixar passar nem um só momento, em quanto a occasiaõ he fa
vorável. 
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Conde de Palm ella. 

Tínhamos dicto no nosso N.° passado, que a nomeação deste 
fidalgo para o Ministério, éra uma infelicidade, no presente mo
mento; porque se tomaria corrro signal de combate entre as 
classes privilegiadas e a massa da naçaõ. ; Quam depressa se 
verificou nosso prognostico! 

O comportamento do Conde em Lisboa, quando assistio aos 
últimos paroxismos dos passados Governadores, bastava para 
desacreditar qualquer homem publico ; porque a petulância de 
sua proclamaçaõ contra a revolução do Porto, a humilhação 
subsequente aquella proclamaçaõ, e a sua resistência em naõ 
reconhecer o novo Governo, naõ podiam deixar de o characteri-
zar como homem impopular, e portanto incapaz de estar ao 
lado d'El Rey, nem lhe poder ser útil de alguma maneira, quan
do a popularidade do Ministério éra a única cousa, que poderia 
moderar o fogo da revolução. 

Mas naõ para aqui o que havia contra o Conde. Era elle re
putado chefe do partido aristocrático, foi elle quem esboçou e 
fomentou o plano para o conciliabulo dos Diplomatas em Paris, 
que devia pôr em armas contra Portugal todas as Potências 
Aluadas, e em fim, logo que chegou ao Rio-de-Janeiro, expe-
dio ordens para que ninguém aportasse no Brazil sem passapor
tes dos Ministros Portuguezes nas Cortes Estrangeiras, com o 
que pretendeo estabelecer naquelle Reyno a mesma espionagem 
de Policia, que seu dicipulo Stockler tinha introduzido nas 
Ilhas dos Açores. 

Depois disto estava patente, que o Conde de Palmella só po
dia servir para gato-pingado politico, e que havendo assistido ao 
enterro do Governo em Lisboa ajudaria a morrer também o Go
verno Real no Brazil. Isto foi justamente o que succedeo, como 
éra natural que succedesse. 

Se o mal acabasse com ser o Conde lançado fora do Ministério, 
como foi: deixaríamos de fallar mais neste individuo, e em seu 
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partido; porem receámos, que as faíscas, se as Cortes naõ to
marem as precauçoens necessárias, venham ainda a atear um in
cêndio; porque tal partido naô está quieto, nem he natural 
que soffra ser derribado, sem estribuchar de maneira que pize 
e magoe quem lhe ficar ao pé. 

Um partido em taes circumstancias, e composto de tal gente, 
naõ hesita nos meios, com tanto que lhe pareça que obtém seus 
fins .- liga-se com a gente vil de todas as classes, offerece tudo 
a quem quer quer o apoie, e se conseguir protecçaõ directa ou 
indirecta de alguma potência estrangeira, venderá antes a pátria 
do que soffrerá ver o Governo em outras maõs que a benefi-
ceem, 

O Conde de Palmella esteve querenta dias no Ministério, e o 
povo julgou que eram os quarenta annos dos Israelitas no deser
to ; porque tudo se passou em esperanças, sem que apparece 
essa terra de promissaõ, que o partido Palinellatico profetizava 
devia apparecer com os milagres de seu Corrifeo. 

Sabia o Conde, pelo ter visto, o estado em que deixara Por
tugal ; passou pela Bahia, e devia conhecer a fermentação que 
ali existia; chegou ao Rio-de-Janeiro e foi testemunhado des
contentamento geral, e do quanto se approvava a revolução de 
Portugal. Com tudo, esteve de Ministro quarenta dias, sem 
tomar providencia alguma, e continuando no mesmo systema de 
seus predecessores, que éra fazer que naõ sabiam que havia uma 
revolução em Portugal, e estava arrebentando outra no Brazil. 

Perguntamos agora ; se tal ministro éra aquelle homem, que 
o seu partido nos queria pintar, como o Hercules que derrotaria 
a hydra da revolução, e como o novo Licurgo, que, com os ta
lentos de Archimedes, meteria novas bazes ao edifício social, 
sem que a operação de ineter essas novas bazes atirasse porter-
ra como tecto e paredes do arruinado e ja tam abalado edifício. 

Occupou o Conde a sua quaresma politica, ou quarenta dias de 
Ministério, (em que ficaram em jejum os que esperavam em seus 
milagres,) em fomentar pequenas tramas, com que julgava op-
pór-se á torrente da revolução; como se teaa de aranha bastassem 
para impedir o caminho a um leaõ. Ja em Lisboa tinha cuida-
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do em fazer um partido, que julgou fortificar com a invenção 
do Conciliabulo dos Diplomatas. Na Bahia seduzio á sua fac
çaõ o Marechal Felisberto, que a gazeta daquella cidade chama 
por isso o infelizberto ; com outros mui poucos adlierentes. Por 
fim, no Rio, quiz metter-se na boa graça das tropas, mas de 
tal modo o fez, que ellas foram, como nas de mais partes, as 
mesmas que deram o golpe final, por que se desvaneceo em um 
instante a visaõ de magnificência e poder, em qne sonhava o 
partido aristocrata. Eis a habilidade do Ministro ! 

Estamos persuadidos, que os esforços de tal partido seraõ ja 
daqui em diante absolutamente inefficazes no Brazil, sejam as 
circumstancias quaes forem; julgamos também, que pouca van
tagem obterão em Portugal, em quanto o systema constitucional 
se conservar na Hespanha; mas nem por isso se deve tal partido 
desprezar; porque he preciso evitar o mal que produzirão, al-
liciando alguns indivíduos, (como succedeo ao Marechal Feliz-
berto) que seraõ rictimas das insinuaçoens desvairadas desses 
contra revolucionárias, e he piedade para com os ignorantes, li-
vrallos de que senaõ exponham e sejam sacrificados, pela ardi-
lez daquelles, que os hallucinaraõ se puderem, e se o Governo 
os naõ cohibir. 

As tramas, que esse partido Palmellatico está ainda contem
plando, saõ bem conhecidas em Londres, e ellas se manifestam, 
até pelos escriptos que estaõ publicando : cantavam a victoria, 
ainda neste mez de Maio, por verem o Conde de Palmella entrai, 
dono Miuisterio, e assoalhavam pela imprensa os heróicos feitos, 
que sem duvida sairiam de seu Corifeo, quando chegou o pa
quete do Brazil, e, proh dolor ! annunciou que o Conde estava 
deitado á margem ! 

Com tudo continuam seus conventiculos ; e, outra vez repeti
mos, por mais insignificantes que sejam os instrumentos desse 
partido aqui em Londres, e em outras partes, se este objecto 
se desprezar, as Cortes teraõ de arrepender-se seriamente do 
que por agora só excita o rÍ3o e escarneo publico. 
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Procedimentos das Cortes, e Governo de Portugal 

He de muitasatisfacçaõ ver a serie de providencias, que ema
nam todos os dias das Cortes e da Regência de Portugal; e 
ainda que estamos bem longe de approvar as ideas de muitos dos 
Deputados, e nem mesmo a presente organização das Cortes, 
com tudo brilha ali um espirito de patriotismo, de que a naçaõ 
naô tinha exemplo, desde a epocha da guerra da acclaniaçaõ. 

A Regência premiou o Alferes Domingos Simoens da Cunha, 
que veio á sua custa do Pará, trazer a noticia da adhesaõ da
quella provincia ao systema constitucional, promovendo-o a Te
nente Coronel aggregado ao 2." Regimento de Milícias do Pará. 

Por uma portaria de 24 de Abril, mandou suspender a pensaõ 
de 1 000,000 de reis por semana, que pelo Erário se pagava, 
para o que se denominava serviço particular d'El Rey; e como 
desta somma saiam algumas pensoens a indivíduos, ordenou, 
que a tal pensaõ se pagasse pelo cofre do Infantado a titulo de 
empréstimo. 

Para remediar os abusos na cobrança dos impostos, e sua ap
plicaçaõ, nomeou a Regência uma Commissaõ fiscal no Porto, 
por portaria de 26 de Abril. 

Mas, abusos invetetados requerem as mais enérgicas medidas; 
assim vemos, que a pezar de se offereceiem soldadas maiores aos 
marinheiros que se alistassem na armada, tal era oabhorreciraen-
to que a má administração tinha attrahido a este serviço, que 
nem cotn isto havia marinheiros, pelo que a Regência expedio 
o Avizo de 24 de Abril, mandou que o augmento de soldados só 
comprehendesse voluntários, e naõ os marinheiros, que entrassem 
violentados naquelle servi ço. 

Nomeou mais a Regência duas Commissoens, uma em Lisboa 
outra no Porto, para arranjarem novas pautas para as alfândegas ; 
medida esta de primeira necessidade, e de que muito depende a 
prosperidade do commercio nacional. 

Por outra parte alguma cousa se tem feito, para conter OJ ec
clesiasticos inimigos do systema actual ; porque se intimou for
malmente ao Patriarcha o Decreto das Cortes, que naõ reputava 
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cidadãos os que repuguassem jurar a constituição, e se lhe orde
nou, que saísse do Reyno. 

Ao Abbade do Convento de Belém se ordenou, que desterrasse 
para outro Convento um frade, que se attrevêra a pregar, n'um 
sermão, contra o systema constitucional. 

Mas tudo isto he mui conforme ao espirito de patriotismo, que 
tem mostrado a naçaõ ; o que naõ só se evidencia pelo enthusi
asmo geral, pelas festividades e regosijos, que houveram em 
Lisboa, quando se soube que El Rey tinha jurado a Constituição, 
e pelas multiplicadas cartas de parabéns e congratulação, que 
as Cortes e a Regência tem recebido das Câmaras, corporaçoens, 
commandantes militares, e indivíduos de graduação ; mas até 
pelos actos de patriotismo que tem mostrado muitos indivíduos. 

O Baraõ de Quintella, offereceo-se a preparar á sua custa, uma 
expedição, que se intentava mandar á Bahia, para apoiar a revo
lução naquella cidade. 

A abolição da Inquisição foi seguida da abolição da Inconfidên
cia, e a liberdode da imprensa desterrará por força a Ignorância; 
vendo-se assim a naçaõ livre dos três I, que o politico Calhariz 
recommendava que se conservassem em Portugal, para apoio da 
Governo despotico. 

Pelo que respeita a uniaõ de Portugal com o Brazil, e admissão 
dos deputados deste nas Cortes, muito regozijamos de ver que 
as Cortes entraram ja nos sentimentos do Deputado Pereira do 
Carmo, que outrora tinham regeitado : o que se vê do que se 
passou na sessaõ 67.* (p. 553) ede facto j a foram admittidos os 
deputados na Madeira na sessaõ 73 (p. 559); meios estes que, 
se forem propriamente attendidos, previniraõ a ameaçada disso
lução da integridade da monarchia. 

O Í Diplomatas Portuguezes. 

A impudencia dos Ministros Portuguezes nas cortes estran
geiras, suscitando a guerra contra a sua naçaõ, sô pôde ser igua
lada pel0 descuido com que o Governo em Portugal tem olhado 
para este importante negocio. 
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Nenhum homem da senso pôde duvidar, que deve existir em 
Portugal um partido, contrario á presente ordem de cousas, e 
composto das pessoas, que viviam das desordens passadas. O 
exemplo do que se passa em Hespanha, quando naõ fosse a ob
servação do que em easa se vê, bastaria para indicar as cautellas 
que neste ponto deve haver, para impedir que o mal cresça e se 
fortifique. 

Os antigos aristocratas, que tentaram lançar maõ de todo o 
poder, offerecendo como isca ao povo as Cortes velhas; os eccle
siasticos corrumpidos, que exhaurtam a substancia do povo, 
os satélites do despotismo, que se nutriam das migalhas dos go
vernantes, todos devem ser contrários a um systema de goveruo 
constitucional: óra se a isto se ajunctar um corpo diplomático, 
resolvido a interessar na questão as potências estrangeiras, nin-
gaem pôde dizer, que isto seja uma combinação deprezive). 

O dinheiro nacional emprega-se ainda em sustentar esses in
trigantes, que com esses meios tem achado cooperadores, as
sas manifestos em varias publicaçoens, impressas na Inglaterra, 
e outros paizes. Taes publicaçoens tem na verdade sido tam 
misseraveis e rediculas, que naõ poderão fazer proselytas; mas 
por peiorcs que sejam sempre servem para manter o espirito de 
opposiçaõ, naquelles que estaõ dispostos a contrariar a felicida
de da naçaõ, e assim o mal, que produzem, naõ deixa de ser 
sem tal ou qual effeito. 

Naõ he possivel tapar a bocca a garladores, mas seguramente 
o Governo de Portugal deve ter cuidado, pelo menos, em que o 
dinheiro da naçaõ naõ seja empregado em sustentar esses Diplo
máticos, que procuram a ruina da pátria, nem esses escriptores, 
que animam tal partido. 

Bastante, e demasiada brandura mostrou o Governo Constitu
cional de Hespanha, a respeito de todos os seus opponentes, mas 
aiuda assim o primeiro cuidado dos Ministros, logo que se iesta
beleceo aquelle governo constitucional, foi remover todos os Mi
nistros Diplomáticos, que El Rey tinha nau Cortes estrangeiras; 
porque evidentemente éra impossível levai a diante as negocia-
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çoens com outra* potências, por meio de Ministros oddictos ae 
systema antigo, que mui naturalmente haviam de empregar seus 
ordenados e sua influencia em destruir aquillo, que o Governo 
lhe mandava apoiar e authorizar. 

A legaçaõ Portugueza em Londres tem sido, ha muitos annos, 
notável pela extravagância de suas despezas, e dos fundos que 
por sua via se dispendíam. Daqui tem nascido males de primei
ra ordem á naçaõ Portugueza, e naõ só o passado parece esque
cido, mas aiuda naõ vimos o menor esforço para o remediar de 
futuro. 

He verdade, que a nomeação desses Ministros éra exclusiva
mente d'EI Rey; mas o Governo Executivo de Portugal naõ te
ria o direito de se fazer representar em Londres, Madrid, Paria 
e St. Persburgo, quando essas Cortes tinham em Lisboa seus 
Cônsules e Agentes ? 

Como era Lisboa se espera a chegada d'El Rey, naõ he preci
so por agora alargamo-nos mais nesta matéria ; julgando que 
bastarão os toques, que temos dado, para despertar a vigilância 
das Cortes; mas sempre diremos, que mui máo exemplose dará, 
se os actuaes e passados Ministros Diplomáticos de Portugal naõ 
forem chamados a dar contas de seus procedimentos, e justificar 
despezas, que a naçaõ tem direito de examinar. 

AMEIUCA- HESPANHOLA. 

Cartas, datadas da Ilha de S. Thomas, aos 27 de Março dizem 
que o partido dos Independentes, ou Republicanos de Columbia, 
quebraram os armistício, occupando Maracaibo á força d'armas, 
com um corpo de 800 homens. Pediram também a posse de 
Cumana. Em conseqüência destes procedimentos, intentava o 
Governador de Caracas fazer uma leva de 3.090homens solteiros. 
Nos porém duvidamos da exactidaõ de tal noticia. 

A verdade he que o espirito de independência se tem espalha
do por toda a America Meridional; e apparece, logo que ha oc-
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casi aô favorável. Por noticias de Nova Granada, de 7 de Janei
ro se sabe, que a província de Cuenta proclamou a sua indepen
dência ; e que em conseqüência da expedição, que se mandou de 
Guayaquil contra Quito (ainda que o seu primeiro objecto se 
frustrou) os districtos de Ambato, Rio-bomba, Quaronda e To-
cunga se declaraiam independentes. O Rio de Ia Hache unio-se ja 
á Republica de Columbia. 

Uma carta de Santiago de Chili, datada de 10 de Janeiro, diz 
o seguinte :—" Acabamos de receber noticias officiaes de Lima, 
annunciando a agradável nova, que, depois da deserção do regi
mento de Numancia, em numero de 800 homens, com todos os 
seus officiaes; mais 27 officiaes pertencentes a vários outros re
gimentos se passaram para o General San Martin. Este se acha
va a poucas léguas de distancia da cidade, a esperava diariamen
te que se renderia. A rmales chegou a Cruzes. Lord Cochrane, 
depois da fragata, que tomara, capturou mais seis vasos, quatro 
dos quaes eram da Hespanha. Um estava carregado principal
mente de azougue, e he de grande valor: outro he um navio da 
Iudia, vindo do Rio-de-Janeiro, com carregação surtida." 

ESTADOS-UNIDOS. 

Por um avizo official do Governo se notificou em Washington, 
aos 31 de Março, que o Baraõ Hide de Neuville, Enviado Extra
ordinário e Ministro Plenipotenciario de França, fez saber, que 
os impostos extraordinários, que se deviam cobrar em França 
dos navios dos Estados-Unidos. em virtude de uma ordenança 
de S. M Christianissima de 26 de Julho próximo passado, seraõ 
abolidos ; e as obrigaçoens, passadas pelos que tinham de pa
gar taes direitos, seraõ annuludas, a respeito de todos oa vasos 
que entrarem nos portos de França, antes do dia 12 de Dezem
bro próximo passado. 
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H E S P A N H A . 

Todas as noticias, que de Madrid se tem recebido este mez, 
concordam em indicar grande perturbação na Hespanha, por 
esforços de indivíduos, que intentam produzir uma contra revo
lução. A noticia, que correo na Europa, de que o Imperador 
de Rússia mandara marchar um exercito contra a Hespanha, 
assustou naturalmente as Cortes, que fizeram logo os mais enér
gicos preparativos de defensa. Mas as tropas Russianas, quer 
se dirigissem quer naõ contra a Hespanha, pararam em sua mar
cha, como diremos a diante no artigo de Inglaterra. 

Esta circumstancia devia acalmar a agitação na Hespanha ; 
mas, longe disto, um partido anticonstituclonal começou a mos
trar-se naõ só em intrigas ocultas, mas até em rebelião armada. 
Em Sevilba foram mandados despejar a cidade seis individuos, a 
maior parte ecclesiasticos, suspeitos de anticonstitucionalismo. 
Em Oviedo, Malagae Granada recorreo-se ao mesmo expediente. 
Em Alava, um escrivão chamado Pinedo se poz á frente de um 
bando de gente armada, para fazer opposiçaõ ao Governo. 

Em Bilboa concertaram alguns frades uma conspiração contra 
o Governo, a qual devia arrebentar em Sexta feira sancta; e qne 
com effeito começou com um sermaõ de certo religioso, excitan
do o povo á revolta, uniram-se-lhe algumas pessoas, gritando 
" Viva a Inquisição ; abaixo com a Constituição." Esta ten
tativa foi derrotada, mas logo apparecêo outra em Vitoria e Sal-
vaterra, que o Chefe Politico também pôde supprimir, com o 
«uxilio de 500 homens de tropa regular, que lhe chegou de Pam
plona ; e foram prezos aqui 300 insurgentes. O frade, que ca
pitaneava esta gente, com um crucifixo nas maõs, escapou-se 
com 700 de seus sequazes. 

Uma carta de Burgos do 1." de Maio refere, que o Prior e 
quatro frades do Convento dei Carmen foram prezos, por se des
cubrir, que entravam nos planos do Cura Merino, capitão do 
bando de partidários em Castella. Este Merino tem sido por 

V O L . X X V I . N.° 15(7. * r 



582 Miscellanea. 

varias vezes atacado, mas logo que conhece ter força superior 
contra si, desbanda a sua gente, que se refugia nas montanhas, 
e se tornam a ajunctar era outra parte; assim tem sido até aqui 
impossível apanhállo. 

Porém o mais conspicuo facto, que prova a exasperação dos 
partidos, he o successo sobre Vinuesa, um ccclesiastico da ca-
pelIad'El Rey. Fora aquelle individo condemnado a 12 aunos 
de prizaõ ; por ter entrado em uma conspiração para fomentar a 
guerra civil, e derribar o systema constitucional: o crime óra 
acompanhado de circumstancias tam agravantes, e as provas tara 
convincentes, que o castigo se suppoz mui inferior ao delicto ; 
e com esta idea o povo assumi o a si o poder de aggravar a pena, 
pelo que se levantou um tumulto, e a populaça forçou as portas 
da prizaõ aonde estava Vinuesa, e ali o assassinou; naõ tendo os 
Ministros tomado persauçoens, para impedir tam horroroso at-
tentado, posto que fosse bem sabido que havia no povo intenção 
de o perpetrar: e a isto se seguio o fazerem os revoltosos listas 
de proscripçoens, em que comprehendíam as pessoas, que se 
diziam ser inimigas do systema constitucional, quer o fossem 
quer naõ. 

El Rey mandou ás Cortes na sessaõ da 5 de maio a seguinte 
mensagem, sobre este successo: 

" Sua Majestade expressa o seu vivo sentimento, por Iam 
horrível acontecimento. Observa, que se naõ for castigado de 
maneira exemplar; e, sobre tudo, se for repetido, será impossí
vel estabelecer o systema constitucional. As potências estran
geiras formarão idéa mui desfavorável da situação de Hespanha, 
e das instituiçoens políticas que ella tem adoptado. Mandáram-
se expressos ás outras cidades de Hespanha, para impedir, que 
se perturbe a tranquillidade. El Rey accrescenta, quefallandu 
ás tropas, que compõem a guarda de seu palácio, ficara perfei
tamente satisfeito com a disposição que ellas mostraram." 

O Deputado Arnedo disse, que éra notório na manhaS do dia 
em que o infeliz Vinueza fora assassinado, que se ia a comraet-
ter aquella atrocidade ; e perguntou ? como éra possível, que o 
Ministério naõ tivesse tomado medidas, para prevenir tam atroz 
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crime; e propoz que se fizessse sobre isto rigorosa investiga
ção. 

O Presidente (Cuesta) desejava que a assemblea decidisse 
se havia fundamento de accusaçaõ contra os Ministros. 

O Ministro das Colônias (que fora o portador da mensagem 
d'El Rey,) disse que tanto elle como seus collegasnaõ pensavam 
ser o perigo tam imminente, se o pensassem teriam cuidado em 
previnillo. 

O Conde Torreno fallou vehementemente contra os Ministros 
e observou, que naõ éra só em Madrid, mas em todo o Reyno, 
que o povo arrogáva a si o direito de administrar a justiça, ou, 
para melhor dizer, formar listas de proscripçoens: e perguntou, 
se éra crivei, como o Ministro affirmava, que o Ministério ig
norasse a conspiração dos facciosos, quando naõ havia um só 
deputado, que naõ tivesse cabal informação da matéria. 

O Ministro da guerra lembrou á assemblea, que devia guar
dar-se de calumniar os generosos sentimentos do heróico povo 
de Madrid. 

O Conde Torreno propoz, que se nomeasse uma commissaõ 
especial, para minutar a resposta á mensagem de Sua Majes
tade. 

0 Deputado Ramos Arispe disse, que o povo Hespanhol naõ 
desejava victorias, mas sim justiça. Accusou o juiz Árias, de 
ser a causa do assassinio de Vinuesa; por que aquelle Juiz disse 
ao povo, que Vinuesa merecia a morte, e depois condemnou-o 
a um castigo muito menos rigoroso. 

Na sessaõ seguinte (6 de Maio) se approvou nas Cortes a res
posta a El Rey; e, como seja longa, limitai nos-henos a um ex
traem. 
"As Cortes souberam, com tanto pezar como Vossa Majestade, 

do crime, que commettêram alguns indivíduos, os quaes, der
rubando a authoridade das leys, privaram da vida um crimino
so, que estava posto debaixo da sua guarda e protecçaõ 

As Cortes, de sua parte, estaõ restrictas, por invioláveis limi
tes, ás funcçoens de um corpo legislativo, e tem dado a Vossa 
Majestade provas de seu ardente desejo de remover quaes quer 
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obstáculos, que se opponham ao livre e naõ interrompido curso 
da justiça; e todas as vezes que o Governo as chamar em seu 
auxilio, em qualquer objecto, que esteja dentro da esphera de 
seu legitimo poder, anxiosamente se apressarão a promover o de
sejado fim. Estando Vossa Majestade convencido de que estes 
saõ os sentimentos das Cortes, e intimamente unido com ellas 
na preservação da Constituição da Monarchia, seraõ ineficazes 
todos os esforços de qualquer classe de nossos inimigos internos, 
e pelo que respeita os nossos inimigos estrangeiros, a experiência 
vai cada dia fazendo mais certo, que elles naõ intentam ingerir-se 
nos nossos negócios internos. O prudente e bem regulado com
portamento de Governo do Vossa Majestade nas suas relaçoens 
diplomáticas com outros paizes, naõ lhes pôde ter inspirado mo
tivos de inimizade ou desconfiança. O estado interno da Mo
narchia, naõ obstante a inevitável desinquietaçaõ, que se segue 
a uma mudança politica, naõ lhes pôde fornecer o mais leve pre
texto para ameaçar a nossa independência. Por estas razoens, 
as Cortes naõ crem que uma acçaõ particular e isolada, por mais 
culpavel e calamitosa que seja, possa diminuir a justa reputa
ção, que temos adquirido com as outras naçoens, por nossa re
generação politica; visto que as mais illustradas, em circum
stancias menos criticas, e ainda em períodos tranquillos, tem 
tido que castigar crimes mais fataes á segurança interna do Es
tado." 

As Cortes concluem, recommendando ao Governo (que se 
acha revestido de sufficientes poderes para esse fim), a que obre 
com a necessária firmeza, e castigue os assassinos de Viaueza. 

As noticias, publicadas em Madrid aos 10 de Maio, referem 
que esperavam ali dous deputados de Bolívar, a tractar com o 
Governo Hespanhol sobre a pacificação daquella parte da Ame
rica ; e dizem mais, (o que naõ parece mui crivei) que o mesmo 
General Bolívar, em uma carta confidencial ao ministro Hespa
nhol, propuzéra as seguintes bazes. 
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1. A provincia de Caracas será inteiramente sugeita á metró
pole, e fará parte do território Hespanhol. 

2. Bolívar será nomeado Capitão General daquella provi ucia, 
por ser o único homem capaz de conter os differentes partidos 
que dividem o paiz. 

2. Em conseqüência elle fará a sua submissão, prestará jura
mento á Constituição Hespanhola, e terá a graduação de Tenen
te General. 

4. O território da Republica de Columbia será declarado inde
pendente; a sua independência será reconhecida por Hespa
nha, e as duas potências mandarão uma á outra, agentes diplo
máticos. 

5. Esta Republica, porem, será unida á Hespanha por trac
tados de Commercio, de maneira que esta potência naõ perderá 
as vantagens commerciaes, que até agora tirava daquellas pro
vincias. 

INGLATERRA. 

Em um debate, que houve na câmara dos Communs, o Secre
tario de Estado dos Negócios Estrangeiros (o Marquez de Lon-
donderry) declarou, aos 7 de Maio, que tinha recebido noticia 
official, de que o Exercito Russiano (que se suppunha vir mar
chando contra a Hespanha) naõ passaria para fora dos limites 
daquelle império. O Ministro Inglez entrou depois em um 
longo panegyrico, sobre a pureza das intençoens dos impera
dores de Rússia e Áustria mas importa expor as seguintes pa
lavras do Marques de Londonderry, nesta explicação. 

Em outra occasiaõ, disse o Marquez, expressei a minha 
opinião de que aquelle exercito pararia em sua marcha. Agora 
direi as circumstancias em que esse exercito effectivamente 
parou. O facto he, que, no presente estado dos dominios do 
Rey de Sardenha, foi desbandada grande parte de seu exercito, 
em conseqüência do passado movimento revolucionário, e era 
natural que aquelle Soberano pedisse ás Potências aluadas tro-
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pas, que oecupassem seus dominios. Esta requisição foi feita 
era primeiro lugar ao Imperador de Áustria, por via do Conde 
Bubna. O Imperador respondeo, que, por mais que desejasse 
prestar-se a este petitorio, desejava ainda mais evitar todo o 
fundamento de que o aceusassem de intençoens de engrandecer-
se na Itália, á custa de seus vizinhos, e contra a fé dos tracta
dos, que tinha sempre mui religiosamente observado. Disse, 
porém, que pedira ao Imperador de Rússia, que deixasse que 
um pequeno corpo de seu exercito, montando a 25.000 ou 
0.000 homens , ou mais de 100.000 homens, se estivessem em 
movimento, viesstm paia o Sul da Europa, para executar o que 
delle se exigia. O Imperador de Rússia tinha dicto, no mesmo 
espirito do Imperador de Áustria, que também se achava ex
posto á mesma accusaçaõ. de querer engrandecer-se, e pedio 
encarecidamente, que se dessem todos os passos para prevenir 
que se imputasse á marcha de suas tropas qualquer idea 
desta natureza. Esta exposição refutaria completamente anoçaõ 
de que o exercito Russiano se punha em marcha, com vistas 
ulteriores, re-lati vãmente á Hespanha." 

POTÊNCIAS A L L I A D 1 8 . 

Depois de varias noticias contradictorias, sobre a residência 
dos Imperadores de Áustria e Rússia, em Laybach, annunciou-
se finalmente, que S. M. o imperador Alexandre sairia daquella 
cidade aos 13 de Maio, tomando a estrada de Pest; e que de
pois de visitar o Archiduque Palatino, partiria para o Sul da 
Rússia. Do Imperador de Áustria se diz, que sairia de Laybach, 
depois de receber uma deputaçaõ do Reyno Lombardo-Venezi-
ano, que teria audiência aos 13. 

Cora effeito parece, que a suppressaõ da revolução em Ná
poles e no Piemonte dam por completos os trabalhos dos dous 
Imperadores, visto que naõ convém metterem-se com os nego-
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cios internos da Península Hespanhola, naõ se julgando o par
tido servil assas forte, e mostrando os Constitucionalistas 
tam decisiva resolução de deffender-se, que qualquer exercito 
invasor acharia opposiçaõ, capaz de lhe fazer mudar a mar
cha. 

El Rey das Duas Sicilias esperava-se brevemente em Ná
poles; mas no entanto, as tropas Austríacas, que estaõ de 
posse daquelle Reyno, ensinam practicamente os Napolitanos, 
as conseqüências de terem começado uma revolução, que naõ 
tiveram a coragem de manter. Alem das pessoas diariamente 
condemnadas pela comraisssaõ militar, os officiaes Austríacos 
naõ fazem cerimonia em agarrar qualquer individuo, que se 
suspeite de Carbonarismo, levallo ao Corpo da guarda, açoitallo, 
ou fazello passar pela vareta, e depois mandallo embora, até 
que esteja capaz de levar outra fustigaçaô. Tal he a ordem 
de cousas, que se instituio em Napoies. 

No Piemonte, El Rey de Sardenha, que havia renunciado 
a Coroa, persiste em naõ tornar a exercitar o Governo, e seu 
irmaõ, que he o immediato successor, assumio o titulo de Rey, 
mas ainda naõ se recolheo a Turin. Dos Ministros antigos, só 
um voltou paia o seu emprego, que foi M. Brignole, Ministro 
das Finanças. O Governo obteve de dous banqueiros de Gêno
va um empréstimo de dous milhoens de Francos para remediar 
as necessidades urgentes, naõ permittindo o estado perturbado 
das cousas, que se cobrem com regularidade os impostos ordi
nários. 

Naõ obstante a promptidaõ com que os Alliados fizeram pa
rar a revolução da Itália, principalmente pela facilidade inespe
rada com que entraram em Napoies, está bem longe de suc-
ceder que o Gabinete Austriaco se supponha tranquillo; o que 
se prova até pelas medidas coercivas, que continua a adoptar 
naõ »ó nos paizes, que se podem chamar conquistados, como 
he Nápoles e Piemonte, mas até mesmo nas provincias Austría
cas da Itália. 

Em Milaõ se tem prendido muitas pessoas, suspeitas de fa
vorecem a insurreição no Piemonte, e por conseqüência preva-
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lece a falta de confiança e suspeita, em todas as famílias. A 
vigilância da Policia he extrema, e os seus procedimentos sum-
marios e severos : Os Carbornari refugiam-se ordinariamente na 
Suissa. 

TURQUIA. 

A revolução das provincias Gregas, na Turquia, toma 
character sério, posto que a difficuldade de obter noticias ex-
actas daquelle paiz, faça impossível o conjecturar por agora 
qual será o seu êxito. 

Aos 8 de Abril, um certo Braczky, que se intitulava ex-capi-
taõ no serviço Austriaco, arvorou em Bucharest o estandarte da 
insurreição Grega, e logo depois, precedido de quatro trombe-
tas passou pelas ruas daquella cidade, chamando os Alemaens 
a que pegassem em armas. Este homem trabalhou por apossar-
se da casa do Consulado Austriaco, mais foi repulsado. De
pois seguiram-o muitos Alemaens, a pezar de uma enérgica 
proclamaçaõ do Cônsul Austriaco. No numero dos sequazes de 
Braczky entrava um Alemaõ Adamberger, fundidor de artilhe
ria; e Ott official de Engenharia: este representou ao Chefe 
Theodoro, a grande despeza do plano de fortificar a cidade, e a 
resposta da Chefe foi somente " ahi está um fosso, que uma 
vacca naõ pôde saltar." Antes da proclamaçaõ do Principe 
Callimachi, e do anathema do Patriarcha de Constantinopla es
palharem inquietação entre os insurgentes, chegavam a Buchar
est muitos mancebos de Odessa, Buda, e até de Vienna; e 
recusavam alistar-se nas bandeiras de Theodoro, dizendo que só 
conheciam por chefe o Principe Ypsilanti. Este chegou a 
Bucharest aos 8 de Abril, acompanhado por alguns centos de 
homens, e três peças d' artilheria. Tinha elle andado com o 
Principe. Cantacuzeno, ex-general no serviço Russiano, e éra 
decorado com varias ordens de cavallaria. Os actos de Ypsilan
ti saõ seriados com um sello, que tem por divisa uma phenix, e 
por letra," Alexandre Ypsilanti, Libertador du grecia." 
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Aos 10 de Abril se fez publica em Bucharest a declaração 
de neutralidade dos dous Imperadores de Áustria e Rússia, 
relativamente á insureiçaõ da Grécia. O povo desmaiou, e se 
julgou perdido com esta nova; mas Ypsilanti para a contrastar 
publicou a noticia, de que o Pacha de Janina, se havia feito 
Christaõ, e avançava com ura grosso exercito para apoiar a in
surreição. 

Por outra parte, o Imperador de Constantinopla faz todos os 
esforços por levantar tropas, com que submetia os revoltosos. 
O Gram Vizir foi deposto e nomeado em seu lugar Benduli Ali 
Pacha; com o titulo de Caimacan. Ordenou logo o novo Vizir 
cinco corpos de Janizaros, e quatro companhias de artilheria, para 
reforçar o exercito, que deve passar o Danúbio, e atacar Ypsi
lanti e Wladimeresko; e se esperavam da Ásia vários troços de 
gente : porém as mesmas tropas que se aj une tam em Constan
tinopla causam distúrbios, saqueando as casas dos Gregos e 
Francos, e fazendo-os pagar seu resgate para se livrarem. 

Quanto á neutralidade da Rússia nesta guerra, o Imperador 
ordenou a todos os seus subditos, e Gregos, que vivem debaixo 
de sna protecçaõ, que dentro em sette dias se retirassem dos 
corpos formados por Ypsilanti na Wallachia e Moldavia, sob 
pena de perderem todo o direito á protecçaõ da Rússia : os In
surgentes, porém naõ attendêram a esta intimaçaõ ; pelo con
trario, um corpo de 2.000 Gregos passou o Danúbio, juncto a 
Sistova e tomou posse da margem direita daquelle rio, formando 
entrincheiramentos para proteger a ponte que serve de com
municaçaõ entre a Wallachia e Bulgária. 

Seja em consideração destes factos, seja em contemplação 
d'outros pilanos, dizem, como certo, que ha movimentos ex
traordinários nos exércitos Russianos, que se concentram em di
versos pontos, e as ultimas cartas de Petersburgo annunclam, 
que a gnarda Imperial teve ordem de marchar para as fronteiras. 

Da neutralidade da Áustria naõ pôde haver duvida; porque 
os exércitos Anstriacos assas tem que fazer na Itália, aonde a 
dominação das tropas naõ segue a passo igual a suppressaõ do 
espirito de revolta. 
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CONRESPONDENCIA. 

Carta ao Redactor sobre a influencia estrangeira em 
Portugal. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 

Mnito se tem dicto respeito aos empregados do Governo an
tigo em Portugal; e V. m.ce particularmente tem mostra
do mui bem e claramente, que elles tem sido a causa da de
cadência e males, que a Naçaõ estava soffrendo, e que redu
ziram o nosso Monarcha a receber do povo, aquillo que elle lhe 
podia ter dado com muita gloria sua. E também com muita 
razaõ disse, que elles naõ faziam senaõ procurar destruir-nos, e 
enxovalhar-nos ; mas até aqui naõ tinha visto o que agora aca
bo de ver, que, segundo o meu modo de pensar, he uma vergo
nha para a naçaõ Portugueza. 

Entrando ha dias em uma livraria publica, depois de ler as 
novidades do dia, lancei maõ de um dos livros, que se achavam 
na meza, para uso geral dos visitantes, e abrindo-o achei ali um 
artigo das despezas extraordinárias, feitas pelos Ministros deste 
Governo em Cortes Estrangeiras, e lá vi, que, em Portugal, 
nos annos de 1814 a 1816, Sir Charles Stuart, Mr. Canning e 
Mr. Casamajor naõ menos de £15329 16s. 6d. dispendêram 
em assumptos extraordinários. Oa do Brazil também ae vê 
gastaram boas sommas. Quem recebeo aquelle dinheiro, em 
que ou para que se gastou, naõ sei, pois he aegredo, qne se 
naõ diz ; só sim está lá um presente á Chancellaria Portuguesa, 
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na troca das ratificaçoens do tractado, de 22 de Janeiro de 1815, 
com o Príncipe Regente de Portugal, de £533. 15s. Od. Toda a 
via nada disto me causou admiração : mas sim o seguinte; que 
no meu modo de pensar he muito feio, e uma vergonha, e he 
enxovalhar-nos. 

Pago a Robert Chester, presente ao Conde de Funchal ulti
mamente Embaixador Extraordinário da Corte de Portugal 
£1058 5s. Od. Istohe em dinheiro, além das jóias com que 
foi brindado; e na publicação desta obra deste anno (Red Book) 
se vê, que o Conde de Palmella também recebeo as suas £500. 
Ora isto be o que eu naõ entendo, se be esmola, ordenado ou 
custume: presentes de jóias todos sabem he custume muito 
antigo na diplomacia, em certas occasioens, porém dinhei
ro! Isto be o que desejava que o Senhor Redactor fizesse fa
vor de me informarf; e quando isto por accaso naõ esteja 
ao seu alcance, queira ter a bondade de inserir esta no seu 
digno Jornal, para que os recebedores da esmola, ou os seus ad
vogados expliquem transacçoens nada delicadas, que parecem 
vergonhosas para a naçaõ, e expostas aos olhos de todos. Es
pero que elles como sócios do antigo partido possam explicar 
igualmente a razaõ de naõ terem posto em practica a Bulla, que 
ha muitos annos ouvi dizer se tinha conseguido, para se comer 
carne em certos dias de abstinência, e j unctamente porque re
duziram os direitos dos lanificios a 15 por cento, tanto contra 
os interesses da Naçaõ e utilidade do estrangeiro. Estou vendo 
que nada diraõ ; porque confiados no poder que tinham, que 

t Podemos assegurar ao nosso Correspondente, que os presentes aos 
Ministros Diplomáticos, se commutam em dinheiro, quando elles assim e 
querem receber; e nisso naõ ha nada de crimioozo. Ja assim obrara 
José Anselmo Corrêa, quando esteve Encarregado de Negócios na Snecia; 

e que este membro do Corpo Diplomático Portuguez, naõ suppoem nisso 
crime, se vê pelo ter elle mesmo publicado [Corr. Braz. Vol. I. p. 537] e 
se um dos que, sem duvida, no tal Corpo Diplomático tem mui favorável 
opinião de seu ex-collega, o Conde de Palmella, ex-Secretario de Estado 
dos Negócios Estrangeiros. 

O REDACTOR. 
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tinham, que ninguém lhe podia ir á maõ, faziam as cousas de tal 
maneira, que naõ saberão agora como explicar-se. 

PATRIOTA. 

Carta ao Redactor sobre a conspiração de alguns Portu

guezes contra a liberdade de sua Pátria. 

Lisboa 4 de Maio 1821. 

Senhor Redactor do Correio Braziliense ! 

Continuamos a olhar aqui para o seu Jornal, como o defensor 
d*El Rey, que sempre aconselhou, que elle começasse as neces
sárias reformas, para que ellas se naõ fizessem pelo povo, a fim 
de evitar a incerteza, que nesse caso sempre éra de temer; e ao 
mesmo tempo defendendo as nossas liberdades, clamando contra 
o partido oligarchico, que nos levava directamente á total ruína. 

Concordando inteiramente nos seus principios, me permittirá 
que lhe dirija estas poucas observaçoens, na certeza de que pro
cedem de um espirito de patriotismo, que deseja ver a causa 
publica restricta em seus justos limites. 

Temos aqui vários partidos, como he natural nas criticas cir
cumstancias, em que nos achamos, mas nenhum he peior do que 
aquelle que deseja fazer voltar as cousas precisamente ao estado, 
em que d'antes se achava. O nosso Governo despreza e par
tido, porque o suppoem tam desarrazoado, que naõ pode ter 
sequazes; mas eu e muita gente pensamos de diverso modo. 

He bem sabidoaqui da pandilha, que está intrigando em Lon
dres, ao abrigo da Legaçaõ Portugueza, e apoiada pelos clubs 
dos Diplomatas em Paris; e com tudo isto o Governo permitte, 
que de Portugal saia o dinheiro, com que esses homens estaõ 
machinando acender entre nos o facho da guerra civil, quando 
éra do seu dever embaraçar isso por todos os modos possíveis-

Perguntará V. m«. porque naõ publico aqui estas consas, e as 
dirijo ao Correio Braziliense : mas deve saber que a nossa liber-



Conrespondencia. 593 

dade da imprensa, ainda que proclamada pelas Cortes, esta su
jeita a graves inconvenientes, e até ha nas Cortes muitos, que 
lhe desejam fazer restricçoens consideráveis : uns por perversi
dade, a ver se assim se impede a consolidação da nossa regene
ração; outros por timidez, assentando qne os males da liber
dade da imprensa saõ mais graves, do que saõ úteis os bens que 
tal liberdade produz; outros em fim por ignorância e afferro ás 
opinioens velhas, de que se naõ podem desgrudar. 

Seria inútil explicar-lhe daqui o que se está fazendo em Lon
dres ; e espero que V. mce. se naõ descuide de fazer á Naçaõ o 
beneficio de expor em suas próprias cores, as intrigas e estrata
gemas desses poucos de máos Portuguezes, para que as Cortes 
se persuadam de que devem olhar para este objecto com a serie
dade que merece ; pois elles de lá estaõ atiçando o fogo da dis
córdia entre nos, com malvada indifferença aos inales, que temos 
soffrido, e ás difficuldades de que nos achamos cercados, para nos 
regenerarmos, e vencer tantos obstáculos. 

Ha nas Cortes bom numero de Deputados de sentimentos pa
trióticos, e de bastante energia; mas ainda assim naô chegam 
para tudo, a pezar de seus louváveis esforços. Falta-lhes tam
bém a practica de combater as intrigas diplomáticas, que possu
em os desses conciliabulos de Londres e Paris, os quaes naõ 
prestando para nada, quando se tracta do bem da naçaõ, saõ 
activos e velhacos, quanto basta para nos fazerem mal. 

Eu espero, que, com a chegada do nosso suspirado Soberano 
se mande nova gente e de confiança para todas as Cortes Estran
geiras ; mas talvez ja entaõ tenham os outros enredado os negócios 
a ponto de custar muito a desembaraçar-nos de suas tramas. As 
outras potências tem aqui seus Cônsules e Agentes, que cuidam 
dos seus interesses, nos só temos lá por fora empregados inimi
gos do nosso systema, que em vez de cuidarem do nosso bem es-
taõ fazendo combinaçoens contra nós ; como se fez manifesto 
pelas denegaçoens de passaportes, e proclamaçoens contra este 

verno; e que nisso continuam ninguém pode duvidar, vendo 
chegar aqui folhetos impressos em Londres, escriptos por pessoas 
ronnexascom essa Legaçaõ, e que até se dam de graça a quem 
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os quer lêr, destinados a ridicularizar nosssa regeneração, e ia-
sultar seus primeiros heroes. 

A Commissaõ de Constituição ja a tem prompta, e breve
mente a veremos discutida em Cortes; que ha de ser liberal naõ 
tenho a menor duvida; mas o que desejo he, que naõ esqueçam 
os meios de a pôr em execução; sobre isto naõ deixo de ter meus 
receio*, vendo ainda figurar em publico, e viver do suor dos po
vos muitos homens, que so tem em vista pizalloa e escravizallos. 
Com isto se animam os máos a tal ponto, que até o Visconde de 
Jerumenha, que esta em Paris, teve o bojo de requerer às Cortes 
que se lhe pagassem seus ordenados como Governador da Torre 
de Belém; e D. Lourenço de Lima, que está em Londres, soli
cita aqui, pela influencia dt seus parentes, que se lhe paguem 
atrazados pelos deserviços, que fez á Naçaõ, quando servia a 
Bonaparte. 

Daqui poderá ver, Senhor Redactor, qual he a esperança de 
arrependimento nem remorsos de consciência, que pode haver de 
tal gente. 

Sou, &c. 

(Assignado) 

Resposta a Conrespondentes, 

L. Macao. A sua Nomenclatura Brazilica naõ tem sido inse
rida por falta de lugar, vista a occurrencia de tantas matérias 
importantes, e naõ por que seja desapprovada. 

N. Mande os papeis, ou indique uma conferência verbal; 
que he preliminar necessário. A nossa resposta he inequivo
camente pela negativa. 
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CORREIO BRAZILIENSE 

DE JUNHO 1821. 

Na quarta parte nova os campos ãra ; 

E se mais mundo houvera lâ chegara. 

CAMOENS, c m . « 1 4 

POLÍTICA. 

REYNO U N I D O DF. PORTUGAL E R A Z I L A L G A R V E S . 

Decreto para reunir ás Cortes Deputados do Brazil. 

A Regência do Reyno, em nome d' El Rey o Senhor 
D. Joaõ VI, faz saber que as Cortes Geraes Extraordi
nárias e Constituintes da Nação Portugueza, tem decre
tado: o seguinte :— 

" As Cortes Geraes Extraordinárias e Constituintes da 
Naçaõ Portugueza, considerando a obrigação, que tem 
de estreitar cada vez mais a uniaõ dos Portuguezes dos 
dous Hemispherios, por meios de seus interesses políticos; 
e attendendo também a que nenhum cidadão pôde adqui
rir o sublime character de Deputado de Còrtes,sem que 
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este lhe seja conferido pelos votos de seus constituintes, 
nos quaes a soberania essencialmente reside, declaram e 
decretam o seguinte. 

l.° Seraõ havidos como legitimos todos os Governos 
estabelecidos, ou que se estabelecerem nos Estados Por
tuguezes do Ultramar, e ilhas adjacentes, para abraçarem 
â sagrada causa da regeneração política da Naçaõ Portu
gueza, e seraõ declarados beneméritos da Pátria os que 
tiverem premeditado, desenvolvido e executado a mes
ma regeneração. 

2.' Todos os dictos Governos mandarão logo proceder 
às eleiçoens dos Deputados de Cortes, nas quaes se ob
servarão, quanto for possivel, as instrucçoens, que a 
Juncta Provisional do Governo deste Reyno, em data de 
22 de Novembro do anno passado, mandou publicar, as
sim para esta capital, coino para as provincias do Reyno, 
ajustando as mesmas instrucçoens ás circumstancias lo
caes de cada uma provincia. 

3." Nas províncias, em que pela sua extençaõ se acha
rem mui distantes as cabeças de comarcas, poderão es
tas considerar-se, para este effeito somente, como capi
tães de províncias. 

4.° Logo que os Deputados tiverem sido eleitos, o Go
verno respectivo os fará apresentar nestas Cortes, ins
truídos das competentes procuraçoens, e lhes arbitrará 
para suas viagens, e estada, ajudas de custo, que seraõ 
pagas pelas rendas publicas das respectivas provinci
as. 

5.° A occupaçaõ violenta de qualquer porçaõ de terri
tório Portuguez, será considerada como declaração 
de guerra feita a Portugal. 

(i.° Quaesquer authoridades e pessoas, que se oppuzc-
rem à regeneração politica da Naçaõ Portugueza, dando 
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causa a que os povos desesperados ensangüentem as suas 
resoluçoens, seraõ responsáveis pelos males que occasio-
narem. 

7.° A Regência do Reyno apertará cada vez mais os 
vínculos de fraternidade, que felizmente unem este Rey
no com as provincias Ultramarinas, prestando-lhes os 
possíveis auxílios, para se tornar perpetua e indissolúvel 
a mutua uniaõ. 

A Regência do Reyno o tenha assim entendido e faça 
executar. Paço das Cortes em 18 de Abril de 1821. 
Herrnano Jozé Braamcamp do Sobral, Presidente. A-
gostinho Jozé Freire deputado Secretario. 

Pelo que manda a todas as authoridades, a quem com
petir o conhecimento e execução do presente Decreto, 
que assim o tenham entendido, e o cumpram e façam 
cumprir e executar, como nelle se contém: e ao Chan
celler Mor do Reyno, que o faça publicar na Chancella
ria, e registrar nos livros respectivos, remettendo-se o 
original ao Archivo da Torre do Tombo, e copias a to
das as Estaçoens do estylo. Palácio da Regência, em 24 
de Abril de 1821. (Com as rubricas dos Membros da 
Regência.) 

Carta das Cortes a Sua Majestade, El Rey. 

Senhor! As Cortes Geraes Extraordinárias e Consti
tuintes da Naçaõ Portugueza, depois de haverem leva
do ao conhecimento de Vossa Majestade em 15 e 19 de 
Fevereiro, a relação fiel de seus procedimentos desde a 
sua installaçaõ, e a indicação das causas e factos, que a 
precederam ; resolveram em sessaõ de 19 de Abril levar 
novamente á presença de Vossa Majestade os seus cons
tantes votos do maior respeito, amor e adhesaõ á sagra-
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da pessoa de Vossa Majestade; e apresentar-lhe as bazes 
da Constituição da Monarchia Portugueza ; na bem se
gura e bem fundada esperança de que Vossa Majestade se 
piestaría com gosto a rubricar immediatamente, com o seu 
juramento, este sustêntaculoeterno do throno de Vossa 
Majestade, alçado sobre coraçoens Portuguezes, antemu-
ral inabalável da liberdade, e penhor seguro da felicida
de de uma Naçaõ tam merecedora do amor do seu Mo
narcha, como digna de ser livre. 

Mas a rapidez, com que os gloriosos feitos da nossa re
generação politica se succediam uns aos outros, augmen-
tando todos os dias ajusta esperança de vermos em bre
ve tempo coroados os nossos últimos desejos, fez com 
que fossemos prevenidos pela agradável noticia de que 
Vossa Majestade naõ duvidara assentir aos votos da Na
çaõ, e que ejfectivamente jurara nessa capital manter e 
guardar a Constituição, em que estas Cortes se acham 
trabalhando. 

A participação, que Vossa Majestade mandou fazer 
pelo seu Ministro dos Negócios Estrangeiros de tam a-
certada deliberação, e de ter resolvido voltar a estes 
Reynos, com toda a sua Real Familia, escolhendo novos 
Ministros acredores da confiança da Naçaõ, foi acolhi
da com a mais expressiva satisfacçaõ e alegria. Entre os 
vivas e acclamaçoens do maior contentamento, e regosi-
jo se preferio sempre o sagrado nome de Vossa Majesta
de com o mais exaltado enthusiasmo e justíssima sauda
de. E se o retracto de Vossa Majestade, presente a teste
munhos de tanto amore tanta lealdade, bastou a produzir 
tam acrisolados sentimentos,e vivas expressoens de aíTecto, 
que effeitos naõ produzirá a sua presença pessoal, e como 
deixará o coração benigno de Vossa Majestade de se sen
tir profundamente commovido, sabendo, que seus filhos 
de Portugal lhe tributam sempre o mesmo respeito e 
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amor, e saõ sempre dignos de merecerem os paternaes des-
vellos do seu bom Rey. 

Todas as mais cidades e povoaçoens destes Reynos de 
Portugal e Algarves desdobraram, com espontâneo júbi
lo, o regosijo e a alegria, de que os encheo tam fausta 
nova. Apressurados os Portuguezes todos caminharam 
aos sanctos altares, e deram graças ao Senhor dos desti
nos, ao Deus de Affonso Henriques, cuja maõ poderosa 
a bençoa e guia sem equivoco os passos dos Portuguezes, 
desde o memorável dia 24 de Agosto. 

As cortes se persuadem naõ poder congratular mais 
dignamente a Vossa Majestade, nem provar-lhe melhor 
a sua gratidão, do que apressando-se a apresentar-lhe as 
bazes, da Constituição, nas quaes a naçaõ Portugueza 
legitimamente representada exarou a Carta da sua no
breza, da sua segurança individual, da inviolabilidade 
do direito de propriedade, da estabilidade do Governo 
de Vossa Majestade, da successaõ augusta da dynastia da 
Sereníssima Casa de Bragança, e da perpetuidade da 
Sancta Religião de seus Avós. 

Estas bazes contém a expressão authentica das regras 
e condiçoens, com que o povo Portuguez quer ser gover
nado. Os principios, nellas adoptados, nada tem de ex
traordinário, nada diminuem as justas prerogativas e di
reitos do Monarcha: e naõ eclipsam, antes sim esmaltam 
o brilho e o explendor do Throno. Além de serem os 
mesmos, que o direito universal tem sanccionado, deri
vado do direito, que Deus cimentara no coração do ho
mem, criando-o livre: ellas contém as mesmas princi
paes máximas, que os povos de Portugal em differentes 
épochas falláram diante da Majestade dos Reys, e as mes
mas condiçoens, por que por três vezes ja depositaram 
em suas maõs a porçaõ de liberdade, de cuja alienação 
pende a existência de toda a sociedade civil. 
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No dia 29 de Marco foi só uma a vóz de todas as au
thoridades ecclesiasticas, civis e militares que soou em 
todo o Portugal e Algarves.—Juro as bazes da Consti
tuição Politica da Monarchia Portugueza—disseram el
las. E a Majestade Divina, que as escutou, zelará es-
crupulosa o seu exacto cumprimento. 

He superiora toda a descripçaõ a regularidade, a pompa 
e respeito, o religioso culto, que brilharam na celebração 
de tam solemne acto, nesta capital. Os Deputados em 
Cortes fòiam os primeiros a jurar com a Regência por 
amor da ordem, mas cada cidadão foi o primeiro na 
vontade. 

Unicamente o Cardeal Patriarcha de Lisboa teve a in-
coherencia de mandar jurar sem restricçaõ alguma toda a 
sua diocese, e de querer no seu próprio juramento ex
cluir os artigos 10 e 17. Naõ pode bem atinar-se com 
o motivo de similhante desacordo, a naõ derivar de per
suadir-se, que o seu juramento envolvia diverso vinculo 
religioso, e obrigava de outro modo que às demais au
thoridades do seu Patriarchado. Mas deixando de 
ser Portuguez, a sua consciência será o seu único ver-
dugo. 

Entretanto, Senhor, o fogo benéfico de uma saudável 
Constituição, que volverá os Portuguezes à sua primeira 
dignidade, se propaga com a velocidade da luz e o Ím
peto do raio. A flor do Oceano, a mais bella das Ilhas 
Portuguezas, a Ilha da Madeira, foi a primeira, que á 
voz da liberdade abrlo os braços, e abraçou Portugal 
nos sentimentos: seus deputados se uniram ja, e toma
ram assento nestas Cortes. A ilha de S Miguel a imita 
logo, e seus briosos moradores oppóem a mais nobre fir
meza ás astucias do servilismo, e aos ameaços do depo-
tismo do seu Governador. Os Paraenses foram os primei-
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ros na ordem dos tempos, que nesse hemispberio alça
ram ao Céo maõs agradecidas, despedaçando as algemas 
da arbitrariedade. E quasi ao mesmo tempo e igualmente 
primeiros os nossos concidadãos da rica e amenissima 
provincia da Bahia, a chave desse vastíssimo continente, 
desenvolveram aquelle character heróico, fiel e grandioso, 
que sempre estremou seus habitantes, em todas a s epo" 
chás arriscadas e difficeis. 

Ultimamente Vossa Majestade acaba de fechar a abo-
beda deste majestoso edifício. O seu juaramento selará 
a sua gloria e a felicidade dos Portuguezes. E a uniaõ 
dos Reynos de Portugal, Brazil e Algarves, até hoje pu
ramente nominal e forçada, he ja Real e voluntária. 
Nós seremos com o Brazil uma só familia em direitos e 
em deveres, e tendo a mesma Religião e o mesmo Pay 
nenhum poder conseguirá jamais o dividilla. 

Ao chefe de familia tam numerosa incumbe o prover 
ao seu bem, e à sua felicidade, assim como à familia in
cumbe o respeitallo, e fazer-lheguardar seus direitos e pre-
rogativas: e taes saõ os votos deste Augusto Congresso, 
que nivella a sua esperança pelos principios constantes 
de seu patriotismo, e da justiça de Vossa Majestade. 

Agora, Senhor, resta o complemento desta obra tam 
maravilhosa. Cumpre que Vossa Majestade faça acce-
lerar as eleiçoens dos deputados de todas as provincias 
desse Reyno, nos termos do decreto das Cortes de 18 
de Abril próximo passado. 

O Reyno Unido de Portugal Brazil e Algarves he agora 
mais que nunca concentrado em sua uniaõ roystica. A 
representação nacional carece de ser perfeita. He neces
sário que cada habitante desse continente tenha voto e 
escolha, e que delegue em seu representante a porçaõ de 
P°der, que na sociedade lhe cabe, para que elle venha 
assim a impor-se a si próprio a ley, que deve reger-nos 
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todos. He este o direito, que lhe guardou a natureza, e 
que a sociedade, constituindo-se outra vez lhe entrega e 
restitue. As instituiçoens humanas envelhecem, como 
tudo, com o volver dos annos. O tempo, que tudo es
traga, doma e altera as mais bem combinadas bazes dos 
Governos; mas a razaõ e a natureza, mais fortes que elle, 
reintegram a seu despeito o homem, na posse de seus 
mais apreciáveis foros e direitos. Entaõ o homem he 
digno deste nome, e faz digno e enobrece o Monarcha, 
que o rege. 

As Cortes porém continuam sem interrupção seus as
síduos trabalhos : e os que se succedêram desde a data 
das cartas, que antecedentemente dirigiram a V. M., 
constam dos impressos e documentos, que com esta levam 
á presença de V- M. 

Nada tem perturbado a boa ordem e o socego publico. 
Os Portuguezes confiam nos seus deputados em Cortes; 
certos no amor que tem à sagrada pessoa de V. M. naõ 
duvidam da sua affeiçaõ paternal, e vivem seguros de que 
V. M. ha de sempre concurrer gostoso para a sua felici
dade, conformando-se com os votos da Naçaõ. 

Praza ao Céo, que ao chegar à presença de V. M. esta 
carta de congratulação das Cortes, por tam felizes acon
tecimentos, a saúde de V. M. prospere como todos dese
jamos, e havemos mister. 

A muito alta e poderosa pessoa de V. M. guarde Deus 
por muitos e afortunados annos. Lisboa no Paço das 
Cortes, em 9 de Maio de 1821. 

HERMANO JOZE BRAAMCAMP DO SOBRAL. Pres. 
Joaõ Baptista Felgueiras 
Agostinho Jozé Freire 
Antonio Ribeiro da Costa }>Secretários. 

Agostinho Mendonça Falcaõ 
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Decreto de Sua Majestade para chamamento de Cortes 
no Brazil. 

Exigindo as circumstancias, em que se acha a Monar
chia, justas e adequadas providencias, para consolidar o 
Throno, e assegurar a felicidade da Naçaõ Portugueza, 
resolvi dar a maior prova do constante desvéllo, que me 
anima pelo bem dos meus vassallos, determinando, que o 
meu muito amado e prezado filho D. Pedro, Principe 
Real do Reyno Unido de Portugal Brazil e Algarves, vã a 
Portugal, munido da authoridade e instrucçoens necessá
rias, para pôr logo em execução as medidas e providen
cias, que julgo convenientes, a fim de restabelecer a tran
quillidade geral daquelle Reyno; para ouvir as represen
taçoens e queixas dos povos; e para estabelecer as refor
mas e melhoramentos e as leys, que possam consolidar a 
Constituição Portugueza, e tendo sempre por baze a jus
tiça e o bem da Monarchia, procurar a estabilidade e pros
peridade do Reyno Unido; devendo ser-me transmittida 
pelo Principe Real a mesma Constituição, a fim de rece
ber, sendo por mim approvada, a minha Real sancçaõ. 
Naõ podendo porém a constituição, que em conseqüên
cia dos mencionados poderes se ha de estabelecer e sanc-
cionar para os Reynos de Portugal e Algarves ser igual
mente adaptável e conveniente em todos os seus artigos e 
pontos essenciaes á povoaçaõ, localidade e mais circum
stancias tam poderosas como attendiveis deste Reyno do 
Brazil, assim como às das ilhas e dominios ultramarinos, 
que naõ merecem menos a minha Real contemplação e 
parernalcuidado: hei por conveniente mandar convocar 
aésta Corte os procuradores, que as Câmaras das cidades 
e villas principaes, que tem juizes letrados, tanto do 
Reyno do Brazil, como das ilhas dos Açores, Madeira e 
Cabo Verde elegerem: e sou outro sim servido, que ellas 
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hajam de os escolher e nomear sem demora, para que 
reunidos aqui o mais promptamente que for possivel era 
Juncta de Cortes, com a presidência da pessoa, que eu 
houver por bem escolher para este lugar, naõ somente 
examinem e consultem o que dos referidos artigos for 
adaptável ao Reyno do Brazil, mas também me propo
nham as mais reformas, os melhoramentos, os estabelici-
mentos, e quaesquer outras providencias, que se entende
rem essenciaes ou úteis, ou seja para a segurança indivi
dual e das propriedades, boa administração da justiça e 
da Fazenda, augmento do Commereio, da agricultura e 
navegação, estudos e educação publica, ou para outros 
quaesquer objectos conducentes à prosperidade e bem ge
ral deste Reyno, e dos dominios da coroa Portugueza. E 
paia accelerar estes trabalhos, e preparar as matérias de 
que deverão occupar-se, sou também servido crear desde 
ja uma Commissaõ, composta de pessoas residentes nesta 
Corte, e por mim nomeadas, que entrarão logo em exer
cício, e continuarão com os procuradores das câmaras, 
que se forem apresentando, a tractar de todos os referi
dos objectos, para com pleno conhecimento de causa 
os decidir. A Meza do Dezembargo do Paço o tenha 
assim entendido, faça publicar e executar, passando as 
ordens necessárias às câmaras, e os mais despachos e par
ticipaçoens que precisas forem; as quaes também Be fa
raõ aos Governos das provincia» pelas secretarias de Es
tado. Palácio do Rio-de-Janeiro em 18 de Fevereiro, de 

1921. 
(Com a rubrica de S. M.) 

Decreto para crear a Commissaõ de Cortes. 
Tendo mandado convocar os procuradores das cidades 

e villas do reyno do Brazil, para em Juncta de Cortes se 
tractar das leys constitucionaes, que se discutem nas 
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Cortes de Lisboa, e dos melhoramentos, que forem úteis 
ao Brazil, creando uma commissaõ de pessoas, do meu 
Conselho, para preparar estas averiguaçoens; e evitar a 
demora da convocação de provincias mui distantes: hei 
por bem que a commissaõ seja composta das pessoas, que 
constam da relação inclusa, assignada por Thomaz Anto-
niode Villanova Portugal, Ministro e Secretario de Esta
do dos Negócios do Reyno; e a ella poderá assistir o meu 
Procurador da Coroa, e ser chamado qualquer dos outros 
fiscaes, ou empregados públicos, que for conveniente. 
O mesmo Ministro e Secretario de Estado o tenha assim 
entendido, e lho participe, para que sem dependência de 
outro titulo hajam de entrar em exercício. Palácio do 
Rio-de-Janeiro em 21 de Fevereiro de 1821. 

(Com a rubrica de S. M.) 

Pessoas nomeadas para a Commissaõ, de que tracta o 
decreto acima. 

Presidente, O Marquez de Alegrete. Deputados, o 
Baraõ de Sancto Amaro: Monsenhor Almeida: Luiz Jozé 
de Carvalho e Mello: Antonio Luiz Pereira da Cunha : 
Antonio Rodriguez Velozo de Oliveira: Joaõ Severiano 
Maciel da Costa: Camillo MariaTonellet: Joaõ de Souza 
de Mendonça Corte Real Jozé da Silva Lisboa: Mariano 
Jozé Pereira da Fonceca: Joaõ Rodriguez Pereira de 
Almeida: Antonio Jozé da Costa Ferreira: Francisco 
Xavier Pires: Jozê Caetano Gomes. Procurador da Co
roa, Jozé de Oliveira Botelho Pinto Mosqueira. Secre
tários Manuel Jacinto Nogueira daGama: Manuel Morei
ra de Figueiredo. Secretários Supranumerarios, para 
servirem no impedimento dos referidos, O Coronel 
Francisco Saraiva da Costa Refoios; o Desembargador 
Joaõ Jozé de Mendonça. 

(Assignado) Thomas Antonio de Villanova Portugal. 
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Proclamaçaõ da Juncta Provisional do Governo da Ba

hia. 

Bahianos!—Naõ cança a perversidade dos inimigos da 
ordem -, se o cobarde egoísmo; se o sórdido interesse naõ 
embate de frente a causa da justiça, manhoso lhe solapa 
as bazes, parecendo ignoràllas. Era mui evidente a razaõ 
dos vossos clamores, indisputáveis os direitos, que trilheis 
a melhoramentos, que as vossas luzes e situação exigiam; 
naõ podia por mais tempo ensurdecer-se o Ministério ás 
vossas exigências : mas abrir maõ das usurpaçoens pela 
só força da verdade, e abrilla de bôa fé, he o que estava 
mui longe das vistas de uma Administração corrumpida. 
O dom devia saber á índole do doador. Ei-lo o gabado 
presente, que, em nome do melhor dos Reys, se offerta 
ao Brazil, â nova Luzitania! O decreto de 18 de Feve
reiro deste anno; esta obra de iniqüidade, que macula o 
Brazil, e calumnia a bondade de Sua Majestade, a pezar 
da arte, com que se lhe disfarça o veneno, respira sem re
buço o maior desprezo pelo povo Braziliano, esta parte 
briosa da Naçaõ Portugueza, que até aqui sorvera muda 
baldoens e injurias, só pelo receio de desagradar a um 
Principe, com razaõ o idolo do seu povo. ^ E he esta a 
recompensa de tanta abnegação ? <; Cria o Ministério, que 
saõ tam baixos os poderes mentaes dos Braziliano», que 
naõ enxerguem o grosseiro artificio das suas tramas, e 
dêm de cabeça baixa na mais commum aimadilha? He 
ja tarde para renovar-se a sediça máxima de dividir para 
imperar. 

Bahianos! Vós conheccis bem, quea vossa força con
siste na communhaõ de interesses, vistas e instituiçoens 
com o paiz de vossa primeira origem ; vós sabeis que saõ 
vossos inimigo» os que pretendem dillacerar as saudáveis 
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fachas, que vos unem. ^E porque vosdesunireis? <; Insig
nificantes diversidades de localidade e do estado de po
voaçaõ, que podem quando muito necessitar alguma va
riedade de matiz nas disposiçoens de direito civil, autho-
rizam por ventura o abandono dos princípios de direito 
publico? dlntroduzem necessidade de scisaõ entre partes 
homogêneas do mesmo povo, que aliás coincidem em 
custumes, religião, espirito geral, cultura mental e moral 
e civilização sociavel ? ^ A só presença da escravidão do
mestica dos naturaes d'Africa, esse cancro que nos de
vora, abona contra o Brazil a negativa da Constituição 
de Portugal, quando só esta liberal Constituição he capaz 
de proporcionar-nos os remédios da sua doença? <; E que 
se vos dá em troca ? Instituiçoens de puro escàrneo, a 
mais amarga zombaria dos vossos mais charos e sagrados 
direitos. 

Em vez de uma representação verdadeiramente nacio
nal, bazeãda sobre a povoaçaõ, extensão de território ou 
valor de contribuiçoens, resurgem de novo os nullos pro
curadores das nossas antiquadas Cortes, e expressamente 
reprovados pelas actuaes de Portugal: e para mais chaco
ta apenas cabe este privilegio às cidades e villas, que tem 
Juizes letrados, como se as outras povoaçoens naõ formas
sem parte do povo; e naõ devessem ser também represen
tadas. Ah ! Ministros perversos, vossos fins remotos 
saõ-nos patentes; só aonde vossa empestada influencia 
pode dirigir as eleiçoens he que o povo pode dizer-se 
povo, e a Naçaõ conservar os direitos originados com a 
8ua existência, e que ninguém lhe pôde roubar sem a 
extinguir. Ainda éra pouco tamanho encurtamento dos 
direitos do povo, éra mister ulterior extensão da preroga
tiva Real, e sua applicaçaõ aonde a veda a natureza do 
*ccto social; uma commissaõ nomeada pelo poder execu
tivo, e composta de homens entregues â facçaõ ministe-
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rial, devia sopear os humildes procuradores, e tolher-lhe 
o vôo para alguma instituição liberal, que por accasolhes 
lembrasse. Bahianos, tanto desprezo merecestes à caba
la Ministerial! Desgraçado Brazil! Outorgou-te a Pro
videncia um Principe justo, amigo do povo, e pay dos 
seus vassallos : e uma cabilda de lisongeiros empeata o 
sopro da vida, que parte de sua borofazeja boca, torce 
os seus actos, e faz que só colhamos maldiçoens do que 
éra destinado a produzir-nos bençaõs. Naõ desespereis, 
porém, o véo, ainda que denso, rasgar-se-ha, Sua Majes
tade verá e remediará; e no entanto permanecei firmes 
no juramento que destes, de ja mais vos separardes dos 
vossos irmaõs da Europa, de marchardes com elles no ca
minho da honra, e com elles de buscardes a morte da vir
tude, caso a virtude naõ coroe os vossos esforços, o que 
naõ he de esperar da justiça celeste. Temei os Ministros 
ainda quando portadores de dádivas presumidas, até de
baixo de flores se escondem serpes. Bahianos ! exconju-
rai o perigo com o sancto talisman. " Viva a Religião, 
Viva a Constituição, Viva El Rey D. Joaõ VI." Palácio 
do Governo, 18 de Março 1821. 

(Assignados) Luiz Manuel de Moura Cabral, Paulo 
Jozé de Mello Azevedo e Brito. Jozé Fernandes da Sil
va Freire. Francisco de Paula de Oliveira. Francisco 
Jozé Pereira. Francisco Antonio Filgueiras, Jozé Anto
nio Rodrigues Vianna. Jozé Caetano de Paiva Pereira. 
Jozé Lino Couttinho. 
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A M E R I C A H E S P A H O L A . 

Cortado General Bolívar, ao General La Torre,pondo 
fim ao Armistício. 

Quartel-General de Bocono de Truxillo 
10 de Março 1821. 

Simaõ Bolívar, o Libertador, Presidente da Republica1 

de Columbia, General em Chefe do Exercito, &c. &c. 
a Sua Excellencia D. Miguel de La Torre, General em 
Chefe do Exercito expedicinario da Terra Firme. 

Excellentissimo Senhor. Chegando a este lugar, recebi 
um officio do General Guerrero, Governador da provincia 
de Barinas, e outro do Coronel Plaza, ertvque me infor
mam, que o augmento dos hospitaes e a diminuição dos 
maiitimentos, se fazem cada dia mais consideráveis, at-
tribuindo a escacez do gado ao armistício, pelo qual se 
limitou o trafico, neste ramo de commercio, aos habitante» 
do Apare. Em conclusão, aquelles Senhores, pelo seu 
officio, completaram a medida da minha afilicçaõ a res
peito dos soffrimentos do exeretio, e me asseguraram, que 
lhes éra impossível continuar por muitos dias naquelle ter-
ritorrio; e como a necessidade he a primeira e mais in-
exhoravel ley, devo submetter-me a ella. Entre o du
vidoso êxito de uma campanha, e a certa perda do nosso 
exercito pela peste e fome, naõ pôde haver hesitação. 
He, portanto, do meu dever fazer paz ou pelejar. Se ò 
Governo Hespanhol deseja a nossa amizade, tem tido 
bastante tempo para dictar medidas pacificas, authori-
zando os Senhores Sartorio e Espelius, para traçtarem da 
paz, sobre as bazes da independência, que he notório ao 
Universo ter sido nosso invariável objecto, durante os 
«ltimos dez annos. Se este Governo naõ tem feito mais 
do que tornar a pedir um armistício, que se tem negado 
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de maneira solemne, heisso nova prova de sua constante 
adhesaõ a seus principios políticos, e sua renuncia de 
suas justas e fortes pretençoens. Como está chegado 
o caso, providenciado no artigo 12 do armistício, tenho 
a dôr de annunciar a Vossa Excellencia que o armistício 
cessará, nessa coformidade, desde que receber esta carta; 
porém se Vossa Excellencia, e os Commissarios Sarto-
rio e Espelius, se acham revestidos dos poderes necessá
rios, para prevenir a continuação desta lamentável guer
ra, tractarei da paz, com alegria e transporte, na capital 
de S. Fernando, para onde dirijo a minha marcha, com a 
intenção de conduzir para ali a maior porçaõ de minhas 
tropas, ede abreviar a distancia entre nós, afim de facili
tar nossas communicaçoens. Deus guarde a Vossa Ex
cellencia muitos annos. 

(Assignado) SIMAÕ BOLÍVAR 

Resposta do General La Torre. 

Excellentissimo Senhor. Tenho a honra de reconhecer 
a recepção do vosso officio de 10 do corrente, expedido 
de Bocono de Truxillo, no qual, passando em silencio 
nossas pendentes discussoens (como se naõ existissem) 
a respeito dos suecessos de Maracaibo, e as negociaçoens, 
çoens em que se tem entrado com os commisarios de 
Vossa Excellencia; negociaçoens estas que vos mes
mos requerestes, para a prolongaçaõ do armistício se
gundo as bazes, que julgastes próprio prescrever; me 
intimais a alternativa de reconhecer a vossa independên
cia, ou de continuar a guerra. Nesta inesperada e ex
traordinária situação, o invariável systema de candura, 
e boa fé, que characteriza o Governo Hespanhol, e do 
qual estou determinado a nunca me separar, me impõem 
o dever de responder a Vossa Excellencia, que, na con-
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formidade de vosso officio, e em cumprimento do artigo 
12 do tractado de armistício, a que se refere, e tendo 
recebido o dicto officio aos 19 deste mez, as operaçoens 
militares começarão de novo aos 28 de Abril próximo 
futuro. Todo o mundo, que tem os olhos fixos sobre 
nós, e que tem observado o nosso comportamento nas 
negociaçoens, emprehendidas para livrar este paiz dos 
horrores de uma guerra fratricida, formará o seu juizo 
sobre a causa das calamidades, que vám outra vez de
solar estas desgraçadas regioens, e naõ lançarão o pezo 
daquella terrível responsabilidade sobre o Governo Hes
panhol. Deus Guarde a Vossa Excellencia muitos 
annos. Quartel General de Caracas, 21 de Março de 
1821. 

(Assignado) MIGUEL DE LA TORRE. 

POTENCIAS-ALLIADAS. 

Declaração sobre o comportamento das Cortes Alliados. 

A Europa sabe os motivos da resolução, que tomaram 
os Alliados, para supprimir as conspiraçoens e terminar 
as desordens, que ameaçavam a existência daquella paz 
geral, cujo estabelicimento custara tantos esforços e tan
tos sacrifícios' Ao momento, em que se obtinham seus 
generosos objectos no reyno de Napoies, arrebentou no 
Piemonte uma rebelliaõ, de character, se he possivel, 
ainda mais odioso. Nem os laços, que por tantas gera-
çoens tinham unido a casa reynante de Sabôia com o po
vo, nem os benefícios de um Governo illuminado, admi
nistrado por um Principe sábio, nem a triste prospectiva 
de calamidades, a que o paiz ficava exposto, bastaram 
para restringir os desaffectos em seus desígnios. Estava 
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preparado o plano de uma subversão geral. Nesta com
binação contra o socego das naçoens, se assignou aos con-
spiradores do Piemonte a sua parte. Elles estavam 
anxiosamente promptos a executalla. O throno e o Es
tado foram trahidos; violàram-se os juramentos; mur
charam-se as honras militares; e o desprezo de todo o 
dever bem depressa produzio o flagello de todas as des* 
ordens. Em toda a parte exhibio esta peste o mesmo 
character; e em toda a parte um espirito uniforme diri
gio estas fataes revoluçoens. Naõ podendo assignar mo
tivos plausíveis cm sua justificação, nem obter o apoio 
nacional para as manter, foi em falsas doutrinas, que es
tes inventores da anarchia procuraram uma apologia; e 
fundamentaram em criminosas associaçoens, esperanças 
ainda mais criminosas. Em seus olhos, a saudável pri
mazia das leys éra um jugo, que se devia destruir. Re
nunciaram os sentimentos,que inspira o verdadeiro amor 
da pátria, substituindo aos deveres conhecidos pretenço-
ens, arbitrarias e indefuiitas, e uma mudança nos prin
cipios constituintes da sociedade, e prepararam ao mun
do desastres sem fim. Os Soberanos Alliados viram os 
perigos desta conspiração em toda a sua extensão, mas 
rie.«cubriram também a fraqueza real dos couspiradores, 
a pezar do seu véo de declamaçaõ e engano. A experi
ência verificou as suas anticipaçoens. A resistência, que 
a authoridade encontrou, foi inútil, e o crimedesappare-
ceo a vista da espada da justiça. Naõ he a causas acci-
deutaes; naõ he mesmo ao comportamento de homens, 
que se portaram tam mal na hora do combate, que se deve 
attribuir a fácil viotoria. Resultou esta de um principio 
de maiort onsolaçaõ ; e mais digno de attençaõ. A Pro
videncia ferio de terror as consciências de homens tam 
criminosos; e a censura do publico, cuja sorte estava 
cmripromettida por este» artífice» do mal, fez com que 
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lhes caíssem as armas das maõs. Somente empregados 
em contender contra a rebelliaõ e derribàlla, as forças 
aluadas, longe de procurar interesses exclusivos, chega
ram em auxilio do povo, que estava subjugado; e o mes
mo povo tem olhado para o emprego destas tropas, como 
apoio em favor de sua liberdade, e naõ como aggressaõ 
contra sua independência. Desde aquelle momento ce«sou 
a guerra ; desde entaõ os Estados, que a revolução tinha 
assaltado, se tornaram Estados amigos daquellas potên
cias» que nunca desejaram outra cousa mais do que a sua 
tranquillidade e sua properidade. No meio destas graves 
occurrencias, e em situação tam delicada, os Soberanos 
alliados, de concerto com o Rey das Duas Sicilias e Rey de 
Sardenha, julgaram ser indispensável o adoptar medidas 
temporárias de precaução, que a prudência indicava, e que 
pedia o bem geral. As tropas aluadas, cuja presença éra 
necessária para o restabelecimento da ordem, postaram-
se em convenientes posiçoens, somente com o fim de pro
teger o livre exercício da authoridade legitima, edeaju-
dállo a preparar, ao abrigo desta eglde, aquelles benefíci
os, que podem obliterar todos os vestígios de tam porten
tosas desgraças. A justiça e desinteresse, que tem pre
valecido nas deliberaçoens dos Monarchas Alliados, con
tinuará sempre a regular sua politica. Para o futuro, 
assim como durante o passado, se prescreverão sempre a si 
mesmos, como regra, a preservação e independência dos 
direitos de cada Estado, taes quaes estaõ reconhecidas e 
definidas pelos tractados existentes. O êxito, ainda em 
uma crise tam assustadora, será, sob os auspícios da Pro
videncia, a consolidação daquella paz, que os inimigos 
do povo tentaram destruir; e o estabelicimento de uma 
ordem de cousas, que assegurará ás naçoens o seu des-
canço e prosperidade. Cheios destes sentimentos, os 
Soberanos Alliados, terminando as conferências em Lay-
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bach, desejam annunciar ao mundo os principios porque 
saõ animados. Estaõ determinados a naõ os abandonar 
nunca, e todos os amigos d» ordem veraõ constantemente, 
e acharão na sua uniaõ um seguro penhor contra as em 
prezas da anarchia. Para este fim Suas Majestades Iiu-
periaes e Reaes ordenaram aos seus Ministros Plenipoten
ciarios, que assignassem e publicassem a presente Decla
ração. 

Áustria. METTERNICH. 

O Baraõ D E VIMCENT. 

Prússia. KRUSEMARK. 

Rússia. NBSSELRODE. 

CAPO D'ISTRIA. 

Pozzo DI BORGO. 
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Preços Correntes dos principaes Productos do Brattl. 
LOMDRES, 22 de Junho de 1821 

Gênero». Qualidade. Pregos. Direito». 

-Batia por lb . Os. l l p 
fCapitaiiia, . 
í Ceatvt . . . . . i 

Aljrodam . •< Maranham .. 
1 Mina» nova» 
f Pará 
^ Pernambuco 

Anil Rio 
. Redondo . . < 

Atracar ... < Batido 
' Mascavado . 

Arroz Brazil 
Cacào ».Parà 
Caffe Rio 
Cebo Rio da Prata 
Chifres. Rio Grande por 123 

Rio da Prata, pilha < 

Os. l l j p . a l s . | p . 
Os. l l p . a l s . Op. 
Oa. lOp. a Os. 10jp 
Oa. 10p. a Oa. 10jp. 
l s . Op. a ls . l | p . 

a l s . Op. 

35s. 
29s. 
24a. 

a 46s. 
a 33s. 
a 28s. 

50s. 
1168. 

52» 
118». 

• • • • > # • • • 

8 \ Rio Grande <B 

I C 

Pernambneo, salgados 
• Rio Grande de cavallo 

Ipecacuanha Brazil por lb. 
Ot«o de cupoiba. 
Orncn 
Pâo Amarelo. Brazil 
Pao Brazil . . . . Pernambuco 
Salta Parrilha. Pará 
Tabaco" J 6 " " , 0 ! ? . l em folha. 
T»#iuca.... ...Brazil 

46 a 80 
8Jp. a 94p. 
7p. a 8p 
6p a 6 | p 
8Jp. a 9p. 
7p. a 8p. 
5p. a 5fp. 

7a. 6p. 
3s. 2p. 
l s . 8p. 

â 12s. Op 
a 4s. 6p 
a 2a. 6p 

•6 por canto ad va
lorem. 

4 | por lb. 

Livre de direitos por 
exportação. 

3». 2p. por 1121b. 
,6s. por 1121b, 

10 p . por couro 

4s 
2« * | p o r l b . 

> direito* pago» pelo 
5 comprador, 

dirertoa pagos pelo 
comprador, 

6$ porlb. 

H » d* Janeiro 
Lisboa 
Porto 
Paris 
Aatttrdam 

Câmbios com as seguintes praças. 
49 
49$ 
60 
26 20 
12 18 

Hambmgo 
Cadiz 
Gibraltar 
Gênova 
Malta 

38 10 
3 5 ) 
30j 
44* 
45 

A Espécie 
"W? • » barra £3 17 10$ 
i a * 1 * «O© rela 3 1 7 6 < 

3r.""-'- •«• 
!"*•••• •.dictos 
" • • • « b a r r a 

9 
10 

por 
onça 

Seguros. 
Brazil. Hida 2Ss 
Lisboa 20s 
Porto 25s 
Madeira 25a 
Açores 25s 
Rio da Prata 35» 
Bengala 63» 

Volta 25 . 
2 0 . 
25« 
25a 
25» 
35 S 
«3a 
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LITERATURA E SCIENCIAS. 

NOVAS PUBLICAÇOENS EM INGLATERRA. 

Beaumont on Criminal jurisprudence. Preço 2s. En
saios obre a Jurisprudência Criminal, com o esboço 
de um novo código criminal, em que se faz a tentativa 
de definir as culpas e crimes, com clareza e brevidade, 
e fazer que as penas sejam proporcionaes e consistentes; 
promovendo também a prompta, pura e pouco dispendi
osa administração da Justiça. Por J. T. Barber Beau
mont, Esc. um dos Justiças de Paz de S. M. no Condado 
de Middlesex e Westminster. 

Joice on the Wealth of Nations. Preço 7*. Completa 
Analyze, ou Compêndio da Indagação do Dr. Adam 
Smith, sobre a natureza e causas da riqueza das Naçoens. 
Por Jeremiah Joice. 

Coke on Palsy. Preço 6s. Historiae methodo cura
tivo da Paralysia. Primeira parte do segundo volume 
de um tractado sobre as moléstias nervosas. Por Joaõ 
Coke, M. D. 
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Spranger Shipwrecks qff Shore. Preço 3Í . Descrip
çaõ de um'plano para effectiva communicaçaõ entre qual
quer navio em naufrágio e a praia pelo meio de desparar 
um foguete, aque se affixa uma corda do navio. Por J. 
W. Spranger, Coutra-Aimirante. 

Halliday's History of the House of Guelf. Historia 
Geral da Casa de Guelf, ou Familia Real da Gram Bre
tanha, desde o mais remoto per iodo, em que o seu nome 
apparece na historia, até a enthronizaçaõ de George I. com 
um appendiz de documentos authenticos e originaes. 
Por Sir Andrew Halliday. M. D. 

Henderson on Brazil. Preço Copiosas noti
cias históricas, geographicas e commerciaes do Biazil, 
com 30 estampas e mappas, em 1 vol. 4.to Por James 
Anderson. 

Read on Population. 8.vo Preço 2s. Exposição geral 
de um argumento sobre a questão da população, em res
postas á theoria de Mr. Malthus. Por Lamuel Read. 

Noble's Arabic Vocabulary. 4 > Preço 10Í- 6d. Vo
cabulário Arábico, e Iudex daGrammattica Hebraica de 
Noble, em que se explicam as palavras segundo as 
partes de oraçaõ, e se traçam os derivados à fonte ori
ginal Hebraica, Caldaica e Syriaca, com taboadas de 
alphabetos orientaes, pontos e affixas. Por James Noble. 
Mestre de Línguas em Edinburgo. 
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Murray's Traveis in Ásia. 3 vol. 8.T0 preço, com 3 
mappas, 2/. 2s. Historia das descubertas e viagens na 
Ásia, desde os primeiros tempos ate o presente. Por 
Hugo Murray, F. R. S. E. 

PORTUGAL. 

Saio â luz; Memória, sobre os meios de diminuir a 
Elephantiase em Portugal, e de aperfeiçoar o conheci
mento e cura das doenças cutâneas. Por Bernardino 
Antonio Gomez. Preço 240 reis. 

Collecçaõ de papeis relativos á commoçaõ politica do 
Pará, entre os quaes vem o discurso pronunciado pelo 
Bacharel Patroni, Deputado daquella provincia. Este 
discurso he oheio de notas, feitas pelo seu próprio Au
thor. Preço 300 reis. 

Addiçaõ ao projecto, sobre o estabelicimento politico 
do Reyno-Unido de Portugal Brazil e Algarves. Por 
Antonio d'01iva. 

O Amante da Humanidade; ou Memórias sobre a ex
tincçaõ da mendicidade em Portugal, a que se annéxam 
algumas reílexoens sobre as ordens religiosas. Preço 100 
reis. 

Demonstração da hypocrisia dos Frades. 
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Vozes dos leaes Portuguezes, ou fiel echo das suas no
vas acclamaçoens á Religião, a El Rey, e às Cortes deste 
Reyno, com a franca exposição, que a estas fazem de 
suas queixas, e remédios, que lhes imploram dos seus 
males. 

Esta obra foi escripta antes da revolução; éra destina
da á presença d'El Rey; havia ser recommendada pelo 
antigo Governo; e devia levalla o Conde de Palmella. 
2 vol. 8.vo preço 9.500 reis. 

MISCELLANEA. 

BREVES OBSERVAÇOENS AO CLERO PORTUGUEZ. 

Sobre a origem legal dos Governos. 

(Continuada de p. 538.) 

A opposiçaõ, que tem manifestado ao systema Consti
tucional alguns, ainda que poucos, ecclesiasticos; a re
serva de outros, e os principios de educação da maior 
parte, fazem necessário o apontar-lhes certos argumentos, 
comquese dissipem os escrúpulos dos que forem sinceros, 
ou se confunda o orgulho dos que obrarem por hypocrisia; 
pelo menos o demais povo, que se inclinar ao exame da 
matéria, conhecerá que os partidistas do geverno arbitrá
rio, e os inimigos de leys constitucionaes, naõ tem fun». 
(lamento em que se estribem nas sagradas letras. 

VOL XXVI. N* 157. 4 L 
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A mesma razaõ, que obriga o povo a submetter-se a 
Governadores e Magistrados, quando elles governam na 
conformidade das leys e constituição do paiz, e obram 
para o bem da sociedade, obriga também o povoa oppòr-
se-lhes, se elles intentam a sua ruina e destruição. Naõ 
se pôde suppôr que Deus, tendo obrigado os homens a 
preservar suas vidas, e consequentemente a usar dos meios 
necessários para obter esse fim, exigisse ao mesmo tempo 
que o povo soffresse ser destruído, ou escravizado, para 
satisfazer o apetite ou barbaridade de qualquer individuo 
ou indivíduos, seus iguaes por natureza, e somente seus 
superiores no officio e emprego, que o mesmo povocreou 
e exigio para sua conveniência. 

Quando a Religião Christaã faz parte da propriedade 
dos subditos, pelas leys e constituição do paiz; conside
ra-se entaõ como um de seus principaes direitos, e como 
tal pôde ser defendida, assim como os outros direitos ci
vis. He justa a causa que defende as leys; que protege 
o bem commum; que preserva o Estado. He injusta 
aquella causa, que viola as leys ; que defende os infracto-
res das leys; que protege os destructores da Constituição. 
He justo o que destróe o governo tyrannico: he injusto o 
que aboliria um governo justo. 

<j Que absurdo pôde ser maior do que dizer, que se 
deve sujeição absoluta a um Principe, a quem nem 
as leys de Deus, nem as da natureza, nem as do paiz tem 
conferido authoridade? Nesse caso seriam os homens 
como rebanhos de carneiros, ou bestas de carga, destina
das ao uso do Principe. He preciso que o homem, como 
creatura racional, faça distincçaõ entre o bom e o máo: o 
reynado de um bom rey, assimelha-se ao do Céo ; aonde 
naõ ha senaõ um Deus, amado dos bons, e temido dos 
mãos; e se a fragilidade humana pudesse admittir uma 
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successaõ de bons reys, o seu governo seria preferível a 
todos os outros. 

Naõ he o nome de rey, mas o poder de que se acha 
revestido, e derivado das leys, quem faz a differença en
tre elle e os demais homens. A sua pessoa se diz sagrada 
e naõ se lhe pôde resistir, por ser elle acima ou superior 
a qualquer outro membro da sociedade; e também por 
isso naõ pôde ser privado de seu officio; sem que se co
metia grande peccado e injustiça ; mas tudo isto he em 
quanto elle he Rey; isto he, em quanto elle naõ destrua 
as leys, em virtude das quaes he rey. 

O Governo, que Deus ordenou para os Israelitas, cons
tava de três partes, além dos magistrados das differentes 
tribus e cidades. Tinham um Chefe supremo, chamado 
Juiz ou Capitão,como foram Josué, Gideaõe outros: um 
conselho de 70 homens escolhidos; e a assemblea geral do 
povo. Os Juizes ou Capitães naõ tinham nem o nome nem 
o poder de Rey; e o poder que tinham naõ éra hereditário 
nos seus descendentes, mas conferido ao individuo, se
gundo o requeriam as circumstancias. Temos exemplos 
em Ehud, Gideaõ, Jephté, e outros, assim nomeados. 
No Livro dos Juizes Cap. X. v. 18. se diz:—" Entaõ dis
seram os príncipes de Galaad uns para os outros; o pri
meiro de nós, que começar a pelejar contra os filhos 
d'Amou, será o Chefe de Galaad." Jephtê éra filho de 
uma prostituta (Jud. cap. XI. v. 1.) e naõ obstante, como 
o acharam de valor e capaz de governar, diz o texto (Jud. 
XI. v. 11.) " Todo o povo o elegeo por seu principe." 

Quando as tribus de Reuben, Gád e metade da de Ma-
aasses edificáram um altar juncto ao rio Jordan, toda a 
naçaõ dos Israelitas seajunctou em Shiloh, para lhes fa
zer a guerra, e mandaram Phineas, um sacerdote, e dez 
dos príncipes da assemblea, isto he o principal pay de fa-
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milias de cada uma das tribus, com uma embaixada, nao 
dirigida a um só homem, mas a todos os filhos de Reuben, 
Gad e Manasses: a resposta também foi mandada a todos 
os filhos, isto he todo o povo, de Israel; e ao mesmo 
povo referiram os Enviados o que se lhes tinha dicto. 
(Josué cap. XX-) 

Quando Josué propoz aos Israelitas a renovação do 
pacto com o Senhor, " ajunctou todas as tribus de Israel 
em Siquem, chamou aos anciãos, os Príncipes e os Ma
gistrados, que se presentaram diante do Senhor." (Jos. 
XXIV. v. 1.) 

Depois da morte de Josué, os procedimentos de cada 
tribu eram fundados nos conselhos, que tomavam em suas 
assembléas. Quando os filhos de Samuel eram Juizes em 
Israel, aceitaram peitas, deram injustas sentenças e op-
primiram o povo; pelo que o povo pedio a Samuel que 
lhe desse um Rey; e Deus disse a Samuel " Ouve a voz 
desse povo, em tudo o que elles te dizem, &c." (1 Reg. 
VIII. 7.) 

Os Judeus, quando creavam Juizes, Reys ou outros 
magistrados, naõ attendiam a direitos hereditários, nem 
constada Escriptura, que Deus lhes mandasse attendera 
tal direito hereditário nessa escolha, nem que fossem ja 
maisreprehendidos por Deus, por naõ contemplarem essa 
successaõ hereditária. Todos os reys daquella naçaõ, 
antes e depois do captiveiro, enthronizados ordinária ou 
extraordinariamente, justa ou injustamente, nunca alie-
garam para assumir a realeza direito algum hereditário. 
Logo, todo o direito, que podiam ter, lhes devia vir do 
povo, que os escolhia. 

Daqui se segue, que se o povo dava aos reys poderes, 
he porque o povo possuía esses poderes, de outra forma 
naõ podia dar o que naõ tinha; e na verdade quando o 
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poder reside universalmente em cada um e todos os in
divíduos, he o que se chama o estado de liberdade natu
ral. Quando Deus permittio aos Israelitas, que tivessem 
um Rey para os governar, deixou â sua escolha ter ou naõ 
ter Rey; qualquer individuo poderia ser rey, pois só éra 
excluído estrangeiro. 

Escolhido o rey entre os Israelitas, devia governar se
gundo a Constituição do paiz ; e, segundo o que chama
ríamos em linguagem do nosso tempo, o juramento da 
coroaçaõ. Quanto a governar segundo a Constituição do 
paiz, diz assim o Texto Sagrado (1 Reg. X. v. 25.) 
" Depois pronunciou Samuel diante do povo a Ley do 
Reyno, que elle escreveo n'um livro, e depositou diante 
do Senhor." Donde-se vé que esta Ley do Reyno éra o 
que chamamos a Constituição; porque quanto ás outras 
leys achavam-se todas escriptas por Moisés; mas como 
aqui em tempo de Samuel se estabeleceo o governo monar-
chico, foi preciso fazer as leys fundamentaes, ou consti
tucionaes ; por outra fraze explicar as condiçoens com 
que o Rey devia governar, e o povo obedecer. A isto se 
chama Constituição. 

A pessoa do primeiro Rey dos Judeus foi, segundo a 
Sagrada Escriptura, designada por Deus; porém o povo 
mostrou-se dissatisfeito com o individuo, que éra Saul, 
porque lhe pareceo demasiado moço, e de nenhuma no
meada para ser Rey; e desprezâram-o dizendo •' Acaso 
poder-nos-ha este salvar ? e naõ lhe fizeram presentes.'* 
(I Reg. X. 27.) Ora naõ só Saul dissimulava com taes 
dicterios, mas naõ consta que entaõ Deus estranhasse 
isso ao povo; como se fosse para mostrar, que todos de
viam ter direito de votar na escolha do Rey. Mas ao 
depois, quando Saul mostrou que éra capaz de governar, 
ganhando a batalha contra os Amonitas, os que approva-
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ram sua eleição disseram a Samuel, sobre os do partido 
contrario:—"Quem saõ os que disseram: Saul naõ reynarà 
sobre nós? Dai-nos para cà esses homens, e matallos-
hemos. Porém Saul lhes disse, hoje nao se ha de matar 
ninguém; porque este he um dia, no qual o Senhor sal
vou a Israel. Depois disso disse Samuel ao povo: vinde, 
vamos a Galgala, e renovemos là a eleição do Rey." (1 
Reg. XI. v. 12. 13. e 14.) 

Vemos daqui, que ainda que Deus indicou o individuo, 
naõ tirou ao povo a liberdade de fazer a sua eleição, e 
que ella da primeira vez naõ foi unanime. E que essa 
eleição fosse pelo povo, se vê de outro lugar (1 Reg. XII. 
v. 23.) em que Samuel diz ao povo:'' Agora pois ahi ten
des o vosso Rey, tal qual oescolhestes epedistes: els-ahi 
vos deo o Senhor um Rey." 

Claro fica que, quanto a eleição do Rey, dependia do 
povo; mas quanto ao poder, que se concedera ao Rey, be 
duvidoso; porque se perdeo o livro, em que se falia a 
cima, no qual Samuel escreveo a Constituição do Reyno. 
Naõ obstante isto, acha-se assas escripto para mostrar, 
que essa Constituição naõ daria ao Rey um poder abso
luto. 

No Deutoronomio (cap. 17) se determina, que no caso 
em que os Israelitas prefiram ser governados por um Rey 
este naõ será estrangeiro, nem accumularà riquezas dema
siadas nem muitas mulheres, sem se fará soberbo, &c. e 
o historiador Joseph, com mentando este lugar da Escrip
tura, diz, que o Rey naõ devia fazer cousa alguma de im
portância, sem consultar o Sanhedrim, e que, se o ten
tasse fazer, se lhe poderiam oppôr. Isto concorda com 
a confissão de Zedekias aos Príncipes (Jeremias, 
XXXVIII. v. 5.) dizendo " Naõ he justo que o Rey vos 
negue cousa alguma." 

Temos pois, que Israel foi governado Por u m ^ e v » 
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porque o povo assim o quiz, e o que mais he, contra a 
vontade de Deus: que Saul, depois de ungido pelo prophe-
ta naõ governou, mas viveo como particular, até que esta 
designação foi approvada pela expressa eleição do povo. 
David, posto que ungido por ordem de Deus, foi ungido 
segunda vez em Hebron pela tribu de Judah, e depois 
por todo o povo de Israel, que fez com o rey mutuo con
tracto. (11. Reg: V. v. 3.) Ora este concerto ou pacto 
do Rey com o Povo naõ podia ter outro fim seuaõ definir 
suas mutuas obrigaçoens, o que he repugnante â idea de 
poder hereditário e absoluto; tanto mais que David nem 
éra filho nem parente de Saul, seu predecessor no throno 
de Israel. 

Continuando os exemplos da Sagrada Escriptura se 
achará, que se Saul e David foram designados por Deus 
e eleitos ou approvados pelo povo, todos os demais reys 
dos Judeus fórám unicamente escolhidos e eleitos pelo 
povo. Logo depois de Solomaõ diz a Escriptura (III. 
Reg. XII. v. 1.) " Veio Roboaõ a Siquem ; porque todo 
o Israel se tinha alli ajunctado para o constituir Rey." 
Ora o povo exigio do Rey condiçoens, a que elle mal 
aconselhado naõ quiz annuir. Em conseqüência naõ 
quiz o povo obedecer-lhe: houveram partidos, como he 
natural em taes occasioens, duas tribus foram pelo Rey 
Roboaõ; dez tribus contra elle, e elegeram outro Rey, que 
foi Jeroboaõ. 

Neste caso d que diz Deus pela boca do Profeta Seme-
ias? Veja-se o Livro I I I . dos Reys Cap. 12. v. 24:— 
" Eis aqui o que diz o Senhor: naõ voz ponhais em cam
panha, nem façais guerra aos filhos dlsrael, que saõ 
vossos irmãos : cada um torne para sua casa: porque eu 
he que fiz isto; Ouviram elles a palavra do Senhor, e se 
retiraram da sua jornada, conforme o Senhor lhes havia 
mandado," 
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Ve-se daqui, que a Escriptura nao chama rebeldes aos 
que se naõ quizéram sujeitar a Reoboaõ, quando este 
naõ quiz admittir as condiçoens que lhe propunha o povo: 
em vez de lhes chamar rebeldes, chama-lhes seus irmaõs, 
e o Profeta lhe manda que naõ peleje com elles; segura
mente porque naõ tinha direito de o fazer; visto que o 
povo naõ éra obrigado a receber para seu Rey, o que naõ 
queria governallos segundo as condiçoens propostas. 

Ora pois, se conforme o testemunho da Escriptura, o 
povo Israelitico tinha o direito de eleger seu rey, de lhe 
impor condiçoens, de escolher outro rey, quando o an
tigo naõ queria governar a seu modo, árduo será que al
gum theologo negue o mesmo direito a outra qualquer 
naçaõ, ou queira pôr os outros reys era condição u 
rior, ou mais divina, do que a dos reys do povo de Deus, 
como entaõ se confessa serem os Judeus. Nem se pode
rá dar outra razaõ porque os povos de varias naço
ens tem differentes formas de governo e as tem mudado 
por muitas vezes, como as historias ensinam, senaõ por
que Deus facultou aos homens o escolher o Governo que 
mais bem lhes parecesse, sem que a Divina Providencia 
julgasse conveniente prescrever a todos uma só regra ge
ral. 

Quando Reoboaõ naõ quiz estar pelas condiçoens do 
povo, e depois lhes mandou seu ministro Adoram, o povo 
apedrejou-o ; porque naõ era rey o que o povo naõ reco
nhecera, e as suas ordens eram por tanto illegitimas: quiz 
o rey usar da força, e o Profeta declarou-lhe que o naõ 
devia fazer. 

Quando os ecclesiasticos, escrupulosos, se lembrarem de 
attribuir aos reys um poder ou authoridade qualquer, que 
naõ se derive do povo, e seja irrevogável, devem consul
tar os quatro livros chamados dos Reys na Escriptura 
Saneia, e os dous das ClirontcaB; assim como os Profetas; 
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e ahi acharão muitos reys depostos, outros eleitos em seu 
lugar, alguns mortos, &c.; e que a mesma Escriptura naõ 
deixa de notar, que taes cousas succederam em conse
qüência do rnâo governo e dos peccados de taes reys; e 
por tanto a conclusão he, que o direito do povo, nos ca
sos apontados, he exercitado por Divina permissão, a que 
um ecclesiastico Christaõ he mais obrigado a submetter-
se do que nenhuma outra pessoa, porque deve conhe
cer melhor que outros, os direitos dos homens que a 
Revelação lhe ensina, e que pela Escriptura se provam. 

(Continuar-se-iia.) 

CORTES D E P O R T U G A L . 

77*. Sessaõ. 4 de Maio. 
Entiou-se na discussão dos objectos de Fazenda, se

gundo a ordem do dia, sendo o projecto de decreto para 
este effeito o dos dizimos ecclesiasticos, cujo preâmbulo 
he o seguinte:—" As Cortes, &c. Attendendo a que os 
dizimos, que ficarem salvos da manutenção do culto di
vino, e da congrua sustentação dos beneficiados, naõ po
dem ter destino mais conforme â sua instituição do que o 
serem com preferencia applicados para o pagamento da di
vida nacional, que tanto peza sobre o Estado, decretam, 
&c. 

Os Senhores Gouvea, Osório e Trigoso,opinaram, que 
o expressado no preâmbulo naõ provava a legitimidade do 
fim para que se applicaram os dizimos. 

O Senhor Rebello sustentou, que naõ podia haver ap
plicaçaõ mais legitima. O Senhor Branco discorreo sobre 
a mâ applicaçaõ que se tem feito dos dizimos. Os Se
nhores Borges Carneiro, .Margiochi e outros propuzéram 
algumas emendas no preâmbulo; que com isso ficou ap
provado. 

V O L . XXVI. N. 157. 4 M 
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O artigo 1.° dizia:—" Os rendimentos de todas as pre-
lazias, dignidades, canonicatos, e mais benefícios simpli-
ces de qualquer denominação e padroadoque sejam, que 
presentemente estiverem vagos, ou para o futuro vagarem, 
nas igrejas cathedraes, collegiadas ou conventuaes, ficam 
provisoriamente applicados â extincçaõ da divida publi
ca, o seu provimento interinamente suspenso; e sem effei
to quaesquer expectativas, que delles se tenham conce
dido; subsistindo porém as pensoens legitimas a que se 
acharem sujeitos. Exceptuam-se desta disposição as 
dignidades e canonicatos, pertencentes à Universidade 
de Coimbra." 

O Senhor Trigoso oppoz-se a este artigo, por serem os 
dizimos propriedade exclusiva dos ecclesiasticos. O Se
nhor Bispo de Beja queria, que se sobrecarregassem os 
benefícios, mas que se naõ deixassem de prover. O Se
nhor Borges Carneiro respondeo ao Senhor Trigoso, alle-
gando, que a medida éra provisória; e que ainda assim o 
Governo proveria os benefícios, que fossem urgentemente 
necessários. O Senhor Gouvea Osório sustentou a sua 
opinião sobre o direito dos padroados na apresentação dos 
benefícios; ao que replicou o Senhor Borges Carneiro, 
que isto éra uma usurpaçaõ aos direitos dos Bispos. 

Sen hor Alves do Rio pretendeo conciliar as opinioens 
dizendo, que se naõ tirava o direito ao padroeiro, mas 
que provisoriamente ficavam os benefícios sugeitos às 
precisoens do Estado. O Senhor Caldeira argumentou 
com a necessidade do caso, e que entaõ naõ ha direitos 
absolutos; todos saõ hypotheticos; pois a conservação 
pessoal he a primeira ley. 

O Senhor Ignacio Antonio de Miranda, Abbade de 
Medroens, sustentou, que naõ havia essa necessidade 
urgente, para adoptar tal medida; e quando fosse precisa 
devia ser mais geral; que observava muito luxo c muita 
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riqueza; e que melhor seria abrirem os Bispos uma sub
scripçaõ voluntária. 

Depois de longa discussão passou o artigo com as se
guintes emendas; que havendo urgente necessidade de 
se proverem as dignidades, as Cortes a tomariam em con
sideração : que â palavra expectativas se accrescentasse 
Regias e Pontifícias; e que á palavra pensaõ se accres
centasse e encargos legitimos. 

Os Senhores Pinheiro e M. A. de Carvalho reprovaram 
a excepçaõ a respeito da Universidade, como odiosa, e 
favorecedorado celibato. O mesmo seguio o Senhor Bor
ges Carneiro. O Senhor Serpa sustentou o contrario: 
por que, havendo exceptuado ascommendas da Universi
dade, lambem os seus benefícios deviam ser exceptuados. 
Com tudo foi approvado a artigo como estava. 

Leo-se o 2-° artigo:—" Todas as prelazias, benefícios, 
&c.,cujo rendimento annual liquido de pensoens legitimas, 
naõ excederem Lisboa, Porto, Coimbra e Évora a 800.000 
reis; e nas mais povoaçoens a 500-000 reis, continuarão 
a pagar somente a décima: se porém exceder aquellas 
quantias, seraõ collectados para a caixa de amortização 
da divida publica na metade desse excesso, até 2:400.000 
reis; eem todo o excedente desta ultima somma, a qual 
fica constituindo o máximo útil para os beneficiados com. 
prehendidos neste artigo." 

O Senhor Trigoso oppoz-se, querendo as mesmas excep
çoens do artigo precedente, no que foi apoiado; mas 
quanto ao resto, em que desejava, que os ecclesiasticos 
naõ fossem mais pezadamente collectados do que as ou
tras classes, no que o seguio o Senhor T. A. de Miranda, 
que alegou com a falta de igualdade; foi contrariado pelo 
Senhor Borges Carneiro; e foi adiada a questão sem se 
decidir. 
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78.» Sessaõ. 5 de Maio. 
Leo-se nesta sessaõ o decreto para a extincçaõ do Juizo 

da Inconfidência; e outro para regular as aposentadorias; 
assim como outro Decreto em 11 artigos para regular os 
recursos à Coroa em causas ecelesiasticas. 

Passou-se & discussão sobre o Decreto relativo à liber
dade da imprensa; no artigo que tracta dos jurados, que 
haõ de julgar estas causas. 

O Sr. ponderou, que se o escriptor delinqüente 
fosse estrangeiro, devia considerar-se a justiça, de que 
parte dos jurados fosse de estrangeiros, como na Ingla
terra. A isto se oppoz o Senhor B. Carneiro, e ficou re
solvido, que os jurados fossem sempre nacionaes. O Se
nhor Soares Franco propoz a questão de qual era mais 
criminoso, se o escriptor se o impressor, e em que lugar 
deveria a causa ser julgada. Depois de longa discussão 
se decidio, que em libellos famosos, feitos contra a vida 
particular de pessoas publicas ou particulares, pode o 
o injuriado escolher o lugar onde o reo ha de ser julgado 
com tanto que seja no foro do seu domicilio ou no do 
reo. 

Discutio-se depois o projecto de Decreto, para impe
dir a multiplicidade de regulares. O Senhor B. Carneiro 
queria, assim como os Senhores Giraõ, Sarmento e ou
tros, que se mandassem sair dos Conventos, quantos no
viços entraram desde Janeiro. A isto se oppoz o Senhor 
Trigoso, e Arcebispo de Beja. O Senhor Castello Bran
co opinou pela faculdade de saírem dos conventos os que 
tinham feito votos precipitados, e irreflectidos, princi
palmente em idade menor; assim como os que tinham 
sido violentados. 

O Senhor Soares ponderou a necessidade de reforma 
neste ponto; porque um paiz tam pequeno como Portu-
ual naõ pode dispensar gente para 522 conventos que ac
tualmente tem. A questão ficou addiada. 
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79*. Sessaõ. 7 de Maio. 

Entrou-se na discussão da ley sobre a imprensa; cujo 
1.° artigo foi approvado, e determina; que " toda a pessoa 
pode de hoje em diante imprimir, publicar, comprar e 
vender nos Estados Portuguezes, quaesquer livros ou es
criptos, sem previa censura, nem sancçaõ alguma, e só 
com as limitaçoens seguintes:" emendando-se em vez de 
li m itaçoens—declaraçoens. 

O 2.° artigo confere ao author a propriedade do livro 
impresso por dez annos. O 3.° artigo expressava, " que 
todo o escripto impresso nos Estados Portuguezes, deve 
ter estampado o lugar c anno da impressão, e o nome do 
impressor; e os impressos em paizes estrangeiros seraõ 
assignados pelo livreiro ou pessoa que os vender." De 
pois de alguma discussão passou o artigo menos a segun
da parte, sobre a assignatura do vendedor nos livros es
trangeiros. 

O art. 4.° comina a pena de 3 até 30 mil reis de muleta 
ao infractor; e naõ tendo com que pague seis dias até 12 
mezes de prizaõ. 

88.» Sessaõ. 8 de Maio. 

Continuou a discussão sobre os dizimos, em que o Se
nhor Pereira do Carmo expoz miudamente a historia des
ta instituição, para mostrar que provinha da authoridade 
civil; e depois, que o estado de pobreza da naçaõ forçava 
a que se lançasse maõ deste recurso, visto que o povo naõ 
podia pagar mais tributos; e concluio propondo duas 
emendas: 1.° que este tributo só durasse três annos e naõ 
indefinidamente 2.9 que se tivesse contemplação com os 
curas d'almas. 
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Houve sobre este assumpto mui viva discussão, que foi 
adiada por falta de tempo. 

81*. Sessaõ. 9 de Maio. 

O Senhor Secretario Barrozo leo a minuta, que tinha 
feito da Carta para Sua Majestade, por ordem das Cortes, 
e foi approvada, depois de algumas leves emendas. O 
Senhor Alves do Rio propoz, que se escrevesse outra 
carta de felicitação a Sua Alteza o Principe Real, dando 
por motivos o reconhecimento do muito que S. A. traba
lhara para a feliz revolução na corte do Rio-de-Janeiro. 
Naõ se approvou. 

Entrou-se, segundo a ordem do dia, na discussão do 
art. 4.° da ley da liberdade da imprensa, que impõem a 
pena aos que publicarem escriptos sem nome de Author 
e lugar de impressão. Decidio-se, que houvesse uma só 
pena e esta de 30 mil reis. No artigo 5 Be resolveo, que 
quem falsificar os requisitos do art 3.° tenha a condemna-
çaõ de 50 mil reis. 

O art 6.° éra assim concebibido. " O Author ou Edic
tor dos escriptos impressos nos Estados Portuguezes, o 
impressor delles quando naõ conste quem seja seu author 
ou edictor, e bem assim o que vender escriptos impres
sos em paizes estrangeiros, responderá por todo o abuso, 
que nelles se fizer da liberdade da imprensa nos casos de
terminados nesta ley." 

Versou a questão principalmenre sobre a responsabili
dade dos que venderem escriptos impressos era paizes es
trangeiros. O Senhor Alves do Rio disse, que nos resul
taria beneficio naõ pequeno, prohibindo a entrada de li
vros Portuguezes, impressos tora de Portugal. O Senhor 
B. Carneiro queria, que a responsabilidade se determi
nas se ao vendedor, depois do escripto ter sido declarado 
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máo. O Senhor Alves do Rio reiterou a sua opinião, e 
o Senhor Gouvea Duraõ accrescentou, que em França 
actualmente se naõ permitte a entrada dos livros France
zes impressos em paizes estrangeiros. O Senhor Maga
lhaens convidou o Senhor Alves do Rio, a que apresen
tasse um projecto a este respeito. Adiou-se a ques
tão. 

82.» Sessaõ, 10 de Maio. 

O Senhor Alves-do-Rio apresentou um projecto de de
creto, em dous artigos, para serem prohibidos todos os li
vros impressos fora de Portugal, na lingua nacional, seis 
mezes depois da publicação do decreto; e igualmente 
prohibidos os que vierem encadernados, menos os Gregos 
e Latinos. 

Passando-se ã ordem do dia, que éra a discussão do 
art 6 da ley sobre a imprensa, opinou o Senhor Pessa-
nha, que os livreiros fossem responsáveis pelos livros, que 
trazem estampas tanto obscenas como de religião. Ver
sando a questão sobre os livros que atacam os dogmas, 
disse o Senhor Castello Branco que só deviam con-
demnar-se os livros, que claramente atacassem a religião; 
e discorrendo sobre a sua instituição mostrou, que todos 
os ataques ja mais destruiriam a sua perpetuidade. 

(Aqui houve muitos applausos das tribunas, o que foi 
reprovado pelos Deputados.) 

Continuou a discussão sobre o art. 6.° opinando os Se
nhores Soares, Moura, Arcebispo da Bahia, e Bispo de 
Beja, que eram úteis os livros systhematicos, porque ac
eleravam as controvérsias sobre a religião; mas se deviam 
prohibir os que atacam a religião, os obscenos, e os que 
contem libellos infamatorios. Em fim propoz o Presi
dente, se os livreiros seriam responsáveis pelos livros em 
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Portuguez impressos fora. Votòu-se e se decidio, que 
o naõ fossem por todos; mas que o fossem pelos escrip
tos obscenos com estampas ou sem ellas, sejam em qual
quer lingua, e pelos que contem libellos rnfamatorios. 

Discutio-se o art 2.* que ficara adiado de outra sessaõ, 
e ficou approvado, que todo o livro seja propriedade de 
seu author e herdeiro, por dez annos; e o mesmo pelos 
traductores. 

Leo-se o art 7.° do 2.° titulo da ley, que diz:—" Pôde 
abusar-se da imprensa; l.° Contra a Religião Catholica 
Romana: 2.° Contra o Estado: 3.° Contra os bons custu
mes . 4.° contra os particulares."—Foi approvado sem dis
cussão. 

O Artigo 8. diz:—" Abusa-se da liberdade da imprensa 
contra a Religião: 1.* Quando se nega a verdade de todos 
ou de algum dos dogmas definidos pela Igreja: 2.° Quan
do se estabelecem ou deffendem dogmas falsos: 3.° Quan. 
do se blasphema ou zomba de Deos, dos seus Sanctos, 
ou do culto religioso approvado pela Igreja."—Foi ap
provado. 

O art 9' he:—" Quem abusar da liberdade da imprensa 
em algum dos casos mencionados, no art. precedente, 
será condemnado a pagar de 20 até 90 mil reis, conforme 
a maior ou menor gravidade da culpa; e naõ tendo por 
onde pague, em seis mezes até cinco annos de prizaõ.'* 
Este artigo teve larga discussão: e foi adiado. 

O art. 10, diz:—" Abusa-ae da liberdade da imprensa 
contra o Estado. 1.° Excitando os povos directarnente à 
rebelliaõ. 2.° Combatendo o systema constitucional. 3.' 
Desacreditando ou injuriando o Congresso Nacional, ou o 
Chefe do Poder Executivo." 

O Senhor Annes quiz, que se naõ coarctassem os es
criptos, queobjectam ao systema constitucional, por ser 
esta controvérsia o meio de apurar as doutrinas. Outros 
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deputados apoiaram isto, accrescentando, que éra licito 
analyzar as opinioens dos membros do corpo legislativo, 
e os seus fundamentos: porém a restricçaõ estava em co-
hibir os insultos e as injurias. Adiou-se a questão para 
outra sessaõ. 

83.* Sessaõ. 1 ] de Maio. 

Lêram-se pela segunda vez dous projectos de ley: o do 
Senhor Borges Carneiro, para se declararem extinetas, 
pelas bazes da Constituição, as administraçoens das casas 
nobres: e o do Senhor Alves do Rio, para se prohibir a 
entrada de livros Portuguezes impressos fora de Portugal 
e os encadernados; menos os clássicos Gregos e Latinos, 
que no mesmo projecto estabelece seja só por dous annos. 

Os Senhores Saraiva e Sarmento naõ approvaram a pri
meira parte do projecto, por ser opposta aos progressos 
da literatura Portugueza. Decidio-se, que fosse impres
so para entrar em discussão. 

A ordem do dia era o projecto de decreto sobre os di
zimos ecclesiasticos e parrochos. O Senhor Leite Lobo 
discorreo longamente nesta matéria, opinando pela uniaõ 
do projecto da collecta dos dizimos, com o das congruas 
dos parrochos; e como geralmente se convinha, que os 
dizimos naõ saõ de direito divino, contendeo que os ec
clesiasticos naõ tem direito a esta ou aquella renda espe
cifica. Daqui concluio, que os dizimos se deviam sugei-
tar íis necessidades da naçaõ, para nivelar estas rendas 
com as propriedades que as pagam. Outro sim arguio 
contra a desigual distribuição dos dizimos; porque ao 
mesmo tempo que ha Bispos, Abbades, &c. que recebem 
grandes porçoens desses dizimos, ha curas d'almas aquém 
naõ cabe se quer quanto basta para viver. Argumentou 
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mais a favor dos lavradores, mostrando, que como so elles 
pagam o tributo dizimos, fica nullo para elles o §. 34 das 
bazes da Constituição. 

O Senhor Moura queria, que se abolissem as esportu-
las e próprias chamadas pè d'altar, e que em vez dellas 
se estabelecessem aos parrochos congruas decentes; para 
o que devia primeiro fazer-se uma estadistica, que o Se
nhor Moura apontara; e para isso nomeou o Senhor Pre
sidente uma commissaõ. 

Aprovàram-se mais alguns artigos do projecto. 

84.* Sessaõ. 12 de Maio. 

O Senhor B. Carneiro fez a moçaõ de que se insinuasse 
â Regência, a que exija da Corte de Roma, que seja 
authorizado o Delegado existente em Lisboa, para con
ceder dispensas sobre matrimônios, secularizaçoens e 
jejuns, da maneira que se tem concedido para Hespanha. 
O Senhor Machado apresentou por esta occasiaõ um pro
jecto sobre dispensas em differentes gràos de parentesco, 
para se contrahirem matrimônios. 

O Senhor B. Carneiro apresentou algumas cartas, em 
que se lhe annunciava o modo iliegal com que fizera o 
juramento às bazes o Bispo residente em Villa Viçosa, D. 
Vaco Jozé Lobo, e uma copia do protesto, que fizera a este 
respeito, o qual sendo lido, manifestava bem a opposiçaõ 
daquelle prelado ao systema constitucional; em conse-
cia do que propunha o illustre Deputado, que a Regência 
passas e logo as mais positivas ordens para averiguar de 
procedimento tam escandaloso, e proceder como for jus
to. 

No meio da leitura foi interrompido pelo Senhor Cas
tello Branco, que cheio de um verdadeiro espirito de rec-
tidaõ clamou. " Naõ se pôde continuar a ouvir tanta 
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loucura. Determine-se logo áRegência, que proceda na 
conformidade do Decreto." Clamaram o mesmo outros 
Deputados, e o Senhor Xavier Monteiro observou, que a 
falta de execução do decr to a respeito do Patriarcha he 
que produzia estes procedimentos. O Senhor B. Pereira 
do Carmo propoz, que se perguntasse â Regência qual 
éra o motivo porque naõ se tem procedido na conformi
dade do decreto a respeito do Patriarcha. A isto respon
deo o Senhor Alves do Rio, que hoje mesmo havia ser 
intimado o Patriarcha, para sair de Portugal dentro em 
oito dias. Fizeram-se mais algumas observaçoens a res
peito do Bispo de Villa Viçosa, e disse o Senhor Moura, 
que elle naõ só devia ser excluído como cidadão, que nao 
quer sujeitar-se sem restricçaõ ás bazes da Constituição, 
mas que além disso éra réo de um crime maior, qual éra 
o de excitar os povos á rebelião pelas suas doutrinas, pon
do em perigo a segurança publica; e que este crime exe-
gla, que a sua pessoa fosse ja mandada segurar: que para 
isto èra preciso expedir logo ordens, alias pelos diários 
de hoje saberá o Bispo o que se passou, em um dia, e no 
outra estava em Hespanha. Expedio-se logo a ordem. 

Nesta sessaõ se discutio longamente o projecto da ley 
das franquias, propondo-se vários regulamentos importan
tes para impedir os contrabandos. 

Passou-se depois á discussão do projecto de ley sobre a 
liberdade de imprensa, e se approvou o artigo 9.* com a 
emenda de estabelecer menores penas e gradaçoens nos 
crimes. 

O art. 10. diz; "Abusa-se da liberdade da imprensa 
contra o Estado: \.* Excitando os povos directamente á 
rebelião: 2.» combatendo o systema constitucional: 3.6 

desacreditando ou injuriando o Congresso, ou Chefe do 
poder Executivo. 

O Senhor Moura opinou a favor do artigo, e o Senhor 
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Castello Branco contra elle. Falláram outros muitos de
putados, mas a questão ficou adiada. 

Propoz o Senhor Moura, e foi assim decidido, que o 
Senhor Borges Carneiro redigisse a Constituição, que ja 
se achava acabada, a fim de haver nella uniformidade no 
estylo, e que se concedessem dous dias á commissaõ para 
cuidar deste assumpto 

85a. Sessaõ. 14 de Maio. 

Leo-se o relatório da Commissaõ de Legislação, sobre 
os procedimentos do Procurador da Casa da Raynha, sen
do a opinião da Commissaõ, que os taes procedimentos, 
posto que dignos de severa reprebensaõ,naõ eram crimi
nosos. O Congresso naõ satisfeito com isto, mandou que 
se lessem por extenso os documentos. Naõ foi approva
do o parecer da Commissaõ,"e se decido que se remettes-
sem os documentos à Regência, para que os enviasse ao 
Desembargo do Paço, para conhecer do caso. 

O resto da sessaõ se passou, ouvindo os pareceres de 
varias Commissoens. 

86.a Sessaõ. 15 de Maio. 

A discussão mais importante desta sessaõ versou sobre 
a congrua, e outros regulamentos dos curas d'almas, 
mas a maior parte dos artigos mencionados foi adiada, 

87.a Sessaõ. 16 de Maio. 

Discutio-se o projecto de ley, sobre a importação do 
azeite, e foi decidio, que se prohibisse a importação do 
azeite pelos portos secos immediatamente, e pelos portos 
molhados um mez depois da data do decreto. 

Examinou-se o artigo 10, da liberdade da imprensa. 
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que ficara adiado, e propoz o Senhor Moura, que ao l.° 
§ se addisse " ou provocando-os directamente a desobe
decer ás leys, e ás authoridades constituídas;'' o que foi 
approvado, depois delonga discussão. No. 3.* § se sub-
stituio á palavra desacreditando a palavra infamando. 

8S.a Sessaõ. 17 àe Maio. 

O Senhor Basilio Alberto leo os dous seguintes decre
tos, redigidos pela Commissaõ de Legislação, que foram 
approvados. 

l.° Para acabarem as administraçoens das casas nobres, 
&c. 2." Para se extinguirem astençoens em Latim, usadas 
nas Relaçoens do Reyno. Leo também outtro decreto, 
sobre os recursos ao Juizo da Coroa em causas ecclesias-
ticas, e extincçaõ de cartas rogatórias, que ficou para 
outra sessaõ. 

O Senhor Alvez do Rio lêo o parecer da Commissaõ de 
Fazenda, em resposta ao officio da Regência, pelo qual 
approva a escolha que fizera do Palácio de Queluz, para 
habitação de Sua Majestade: a despeza dos preparos 
mandada fazer pelo cofre dolnfantado; e sendo de pare
cer, que, naõ chegando este, se faça pelo Thesouro; po
rém sempre na idea de conciliar a dignidade de S. M. com 
as actuaes circumstancias do Estado; observando que o 
verdadeiro explendor de um Monarcha Constitucional 
deve ser fundado na affeiçaõ e forças numerárias dos po
vos. Foi approvado o parecer da Commissaõ. 

Discutio-se o projecto sobre os gados, o qual prohibe 
a entrada dos porcos e impõem no gado vacum na sua in
troducçaõ, 400 reis em arroba. As razoens allegadas 
contra e a favor deste projecto, foram as mesmas que se 
produziram a respeito da entrada dos cereaes; reduzindo-
e a que, admittindo-se a impoaraçaõ o consumidor tem 
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o gênero mais barato; e prohíbindo-se o agricultor vende 
melhor o seu gênero. 

A decisaõ foi, que se prohibisse a entrada dos porcos, 
mas que quanto ao gado vacura-se naõ approvasse o pro
jecto; e ficassem as cousas como d'antes estavam. 

Passou-se ao projecto sobre a liberdade da imprensa, e 
se léo o artigo 11; que éra nestes termos : " Quem abu
sar da liberdade da imprensa em algum dos casos mencio
nados no artigo precedente, será condemnado em seis 
mezes ate cinco annos de trabalhos públicos, e em 50 até 
600 mil reis.'* 

O Senhor Annes reprovou a pena como desproporcio-
nada: e o Senhor M. A. de Carvalho queria que a pena 
fosse corporal e a de expulsão. O Senhor Ribeiro Telles, 
que devia ser desnaturalizado e ter pena pecuniária. 

O Senhor Castello Branco fallou nesse sentido:—•" Trao-
ta-se da pena, que se deve estabelecerem castigo daquel
le, que excita os povos á rebelliaõ ; todos os crimes de
vem ter penas conrespondentes à sua qualificação; he dif
ferente quando os povos saõ excitados por escriptos, ou 
quando ha quem se ponha à testa dos mesmos povos ; e 
he por isso que os castigos devem ser differentes, e em 
proporção dos delictos. A naõ querermos imitar o modo 
de legislar, que condemnou as desgraçadas victimas no 
anno de 1817, devemos obrar de um modo bem differente 
e fazer a devida qualificação. Em conseqüência, por um 
escriptor commetter o erro, que se annuncia, he muito 
bárbaro estabelecer cinco annos de trabalhos públicos, e 
por isso darei o meu voto, quando se tractem de estabe
lecer as penas.—O Senhor Sarmento disse, que esta era a 
occasiaõ de dar o seu voto.—O Senhor Castello Branco 
respondeo—Pois voto em um anno. 

O Senhor Bastos disse, que a um homem de letras ap-
plicar a pena dos trabalhos públicos, seria talvez dar mo-
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tivo ao suicídio. Seguio-se uma viva discussão, em que 
falláram os Senhores Castello Branco, Miranda, Sarmen
to, e Baeta, a respeito do effeito que produz a pena dos 
trabalhos públicos, em homens que por sua natureza naõ 
saõ próprios a esta applicaçaõ de pena, observando-se 
qual seria a mais conforme, e a maneira por que seria 
mais sensível; fazendo a este respeito o Senhor Miranda 
uma comparação, entre dous differentes indivíduos, um 
que naõ tem sentimentos de honra, e outro de opposta 
condição; e dizendo que a pena pôde ser nominalmente 
a mesma, havendo porém a desigualdade na sensação, 
que ella causa nos difíerentes indivíduos, pela sua condi
ção phisica ou moral. O Senhor Feio disse, que nos 
Governos despoticos podiam ser outras as penas, porém 
n'um Governo liberal deviam ser muito differentes; em 
conseqüência do qne votava por um anno de prizaõ. Jul
gando-se bem discutido, se passou a votar, se se admitti-
ria a pena de trabalhos públicos, para os escriptores, que 
excitarem os povos á rebelliaõ, e naõ houve um só voto 
a favor disso. Discutio-se ainda algum espaço,qual devia 
ser a pena, mas foi adiada esta questão. 

89- Sessaõ. 18 de Maio. 

Continuando a discussão adiada, sobre a liberdade da 
imprensa, no artigo 11, versou o debate principalmente 
na qualidade da pena, contra o que abusasse da liberdade 
da imprensa, nos casos deste artigo; e quizeram alguns 
Deputados, que o máximo da pena fosse a desnaturaliza-
çaõ, outros o extermínio, e pondo o Senhor Presidente a 
votos, naõ se approvou nenhuma destas indicaçoens. 
Depois ficou approvado, que fossem privados de empre
go e honras, e sendo ecclesiasticos tivessem lugar as 
temporalidades, ficando além disto sujeitos á pena de 
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cinco annos de prizaõ, e 600 mil reis em dinheiro. Ha
vendo porém alguns deputados que naõ indicaram tempo 
algum no seu voto, discutio-se e resolveo-se, que todo o 
deputado deveria determinar um prazo, visto que se adop-
tara a pena de prizaõ; mas esta questão foi adiada, resol-
vendo-se porem quanto à multa, que naõ tendo o réo com 
que pagalla, se commuttasse em certo tempo de prizaõ. 

90.» Sessaõ. 19 de Maio. 

Entrando-se na discussão da ley da liberdade da im-
drensa, se leo o artigo 12.°; havendo o 11.° passado á 
commissaõ para o redigir na conformidade das decissoens 
na sessaõ anterior. O Ar t 12.* diz:—Abusa-se da liber
dade da imprensa contra OB bonscustnmes: 1." defenden
do ou justificando acçoens prohibidas pelas leys : 2.° pu
blicando escriptos obscenos e deshonestos." 

O Senhor Annes queria que a expressão do artigo se 
alterasse, referindo-se aos que atacassem a moral univer
sal. O Sr. éra de opinião, que o artigo só se referisse 
a moral universal, ea escriptos obscenos. O Senhor Ab-
bade de Medroens approvava a 2.a parte do artigo; por
que contra o 6.° mandamento saõ os ataques mais com
muns. O Senhor Arcebispo da Bahia propoz a emenda, 
de que se abusava, &c. escrevendo contra as leys moraes 
e positivas. O Senhor Camello Fortes concluio, que naõ 
éia licito escrever contra qualquer ley, fosse justa ou in
justa, pois sempre se deve suppôr, que o Legislador he 
justo e a ley boa. O Senhor Bazilio Alberto oppoz-se, 
dizendo que devia ser licito ao escriptor escrever tanto 
contra as leys injustas, como analyzarereflectir sobre as 
justas. O Senhor Serpa sustentou igual opinião. O Se
nhor Leite Lobo éra de opinião, que suppondo-se nos 
jurados a necessária justiça, a elles pertencia conhecer 
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quando se cometterem os crimes. O Senhor Sobral re-
flectio, que o maior mal só podia provir da publicação dos 
escriptos obscenos, e que a estes e ás estampas he que se 
devia attender, formando o essencial do artigo. O Se
nhor Soares dizia, que se devia retirara primeira parte 
do artigo, no que pertence á moral, pois estava ja com
prehendido n'outros artigos, e que a haver de fazer-se ac-
crescentamento, fosse:—" defendendo acçoens, que se 
oppóem á boa moral. O Senhor Sarmento propoz a se
guinte emenda ao artigo. Abusa-se contra a liberdade 
da imprensa, escrevendo contra a boa moral e re
ligião." Opinaram os Senhores Baeta e Travassos, é 
fallou o Senhor Castello Branco neste sentido: Que as 
leys naõ prohibem expressamente senaõ as acçoens pu
blicas do homem ? isto he aquellas que tem relação com 
a sociedade, e de que lhe pode resultar um mal conheci
do. Que ha, porém, acçoens no homem, que podem ser 
também reprovadas, ainda que estejam fora do alcance 
das leys civis; que, em geral estas acçoens saõ os vicios, 
os quaes as leys naõ qualificam de crimes, ainda que elles 
saõ máos pelo seu resultado, e que neste sentido he que 
o art. se entendia: que em tass circumstancias votava pela 
seguinte emenda: " Defendendo, ou justificando as ac
çoens, reprovadas pelos principios da moral e da honesti
dade." O Senhor Giraõ disse, que havia muitos livros, 
que defendem alguns erros dos homens, bem como o 
suicídio, e que nem por isso eram prohibidos; em con
seqüência do que julgava, que o abuso principal éra na-
quelles que publicam obscenidades, e com estampas da 
mesma natureza. O Senhor Fernandes Thomaz disse, 
que o artigo principiava bem, porém que naõ éra possivel 
concordallo; pois nas bazes ja se Unha decidido, que os 
que atacarem a religião ficam sujeitos á censura do Ordi-

VOL XXVI. N« 157. 4 o 
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nano, e por isso éra desnecessário tornar a legislar na ma
téria. Que o excluir o escriptor de censurar a acçaõ da 
ley éra dar garrote á liberdade de escrever; sendo isto 
contrad ictorio ao que ja se decidio, que éra poder escre
ver-se tanto em analyzar a ley como a opinião dos legis
ladores, sem otíeuder com injurias. Que a naõ se poder 
dizer, que a ley he justa ou injusta, provando-o, naõ se 
pôde escrever sobre cousa alguma; e estabelecidas taes 
regras, naõ deixará de ser criminoso, quem atacar a ley 
directa ou indirectamenie; e por isso votava pela sup
pressaõ da primeira parte do artigo; e que na segunda se 
accrescentasse, que seria igualmente abuso vender ou 
publicar estampas obscenas, &c. Depois de fatiarem 
outros Deputados se decidio a favor das seguintes emen
das;—" Atacando directamente a moral Christaã, rece
bida pela Igreja universal:" e na segunda parte, " Publi
cando escriptos ou estampas obscenas." 

O art 13, em que se estabelecem as penas, foi discutido 
por algum tempo; no que disse o Senhor Castello Branco, 
que via nelle o triumpho das opinioans, que se oppuzé
ram à liberdade da imprensa, que elle dirá francamente o 
seu voto, o qual éra ver por esta ley, na forma que se pre
tendia, que se ia dar ura garrote na liberdade de escrever, 
indo a ficar no mesmo estado que estava, ou talvez peior. 
Decidio-se, por nova votação, qne só houvessem penas de 
prizaõ e pecuniárias, e votando-se sobre o máximo da 
pena, foi decidido, que o máximo da prizaõ fosse um 
anno, e o máximo da muleta 50 mil reis. 

91.*- Sessaõ. 21 de Maio. 

Continuou a discussão sobre o máximo das penas nos 
casos de abuso da imprensa, mencionados na sessaõ pre
cedente. Propoz o Senhor Castello Branco o máximo da 
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muleta em 20.000 reis. O Senhor Serpa propunha maior 
pena aos que atacassem a moral do que aos escriptos obs
cenos: outros Opinaram que fosse maior a pena nestes 
últimos. Os Senhores Bispo de Beja e Arcebispo da Ba
hia sustentaram, que era ambos os casos se atacava igu
almente a moral. Em fim ficou approvado o máximo de 
50.000 reis, 

O art 14 éra assim :—" Abusa-se da liberdade da im
prensa contra os particulares; l.° imputando a alguma 
corporação ou pessoa, qualquer facto criminoso, que da
ria lugar a procedimento contra ella: 2.° imputando viciou 
ou defeitos, que a exporiam ao ódio ou desprezo publi
co : 3.° insultando com palavras de desprezo ou ignomi-
ma. 

O Senhor Bastos deliberou muito por extenso a favor 
da liberdade de escrever a respeito dos empregados pú
blicos, deixando a estes o poder de se justificarem, e pu
nirem entaõ o calumniador. Contra isto argumentaram 
os Senhores Corrêa de Seabra, Camello Fortes e Macedo, 
A ellas replicou o Senhor Bastos declarando que ja se ti
nha limitado bastante a liberdade a imprensa, e que se 
se limitasse ainda mais, neste ponto em que a sua liberdade, 
he mais útil, em vez de chamar a esta ley a da liberdade 
da imprensa, se deveria chamar a da escravidão ou da 
morte da imprensa. Passou porém o artigo como se acha
va escripto. 

O art. 15 diz:—" Quem abusar da liberdade no l.° caso 
mencionado no artigo precedente, pagará de 30 até 300.000 
reis; e naõ tendo por onde pague será condemnado em 
dous atê 20 mezes de prizaõ; e nos outros dous casos se
rá condemnado a pagar de 10 até 30 mil reis, enaõ ten
do poT onde pague em 29 até 50 dias de prizaõ. Pergun
tou o Senhor Abbade de Medroens se se estabeleciam re-
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gras para a compensação do injuriado; ao que o Senhor 
Presidente respondeo, que ja se declarara, que o injuria
do tinha direito de perseguir o offensor pela calumnia. 
Observou o Senhor Margiochi, que nesse caso ficava o es
criptor sugeitoadous castigos, Seguio-se viva discussão 
sobre estes assumptos. Votou-se e ficou approvado, que 
ao injuriado ficava salvo o exigir a reparação da injuria, 
e que a podia obter pelo juizo dos jurados. Votou-se 
nominalmente sobre o máximo da pena era todos os ca
sos do artigo, e foi vencido por 57 votos, que este máxi
mo fossem cem mil reis. 

O a r t 1(7, foi lido eteve larga discussão, que ficou adi
ada. 

92.» Sessaõ. 22 de Maio. 

O a r t 16 da ley sobre a liberdade da imprensa, que foi 
lido nesta sessaõ diz assim :—" Será livre de toda a pena 
quem provar os crimes imputados, quando forem contra 
o Estado, ou quando consistirem em abusos de authori. 
dade, commettidos por algum empregado publico; e nos 
outros casos, quando o facto imputado estiver julgado, 
provado em juizo anterior." 

O Senhor Leite Lobo, quiz ainda que se revisse e mo
dificasse o que ja estava decidido, sobre cs escriptos con
tra os empregados públicos, pelos abusos de sua autho
ridade, opinando que nesse caso o escriptor naõ tivesse 
pena, mas que fosse livre ao empregado o justificar-se, 
demandando o escriptor pela injuria: e que nos escriptos 
contra o cidadão em sua vida particular naõ tivesse pena 
quando provasse haver nisso utilidade publica ou parti
cular. Oppoz-se o Senhor Sarmento; e o Senhor Giraõ 
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quiz que ficasse o resto do artigo. Ouve quem duvidasse 
se éra licito publicar as sentenças, sobre o que exclamou 
o Senhor Bastos <| Tractamos de libertar ou de escravizar 
a imprensa? Por fim ficou o artigo approvado como se 
acha e com o seguinte accrescentamento:"—e quando o 
facto imputado for do interesse publico, ou de particular 
sem animo de injuriar. 

Leo-se o artigo 17, no qual se estabelece, que a impo
sição das penas também cessará, quando o escripto for 
approvado pelo Tribunal Especial antes de-impresso, fi
cando porém livre ao escriptor o apresentar ao mesmo Tri
bunal a sua obra. Este antigo foi excluído, allegando o 
Senhor Castello Branco e outros, que evidentemente se 
dirigia tal artigo a degenerar em censura previa, o que éra 
contradictorio com o que estava ja decidido. 

O art 18 foi approvado com a emenda, em lugar de se 
queimarem os exemplares, que o Author os perderá to
dos. O artigo he o seguinte:—" Em todo o caso porém 
de abuso da liberdade da imprensa seraõ queimados todos 
os exemplares daquelle escripto em que elle se verificar. 

Os artigos 19 e 20 foram excluídos. O art. 21 diz;— 
" O Procurador da Câmara ou do Senado será o fiscal do 
Publico, para promover a accusaçaõ dos abusos da liber
dade da imprensa, e o mesmo fica sendo permittido a toda 
e qualquer pessoa, excepto nos casos do artigo 14, em os 
quaes somente as partes offendidas o poderão fazer." 
Houve alguma discussão e ficou approvado, que o Fis
cal seja elegido pelos Eleitores, que haõ de eleger os Ju
rados, e que tenha um substituto, e no mais foi o artigo 
approvado. 

Foram regeitados os artigos 22 e 23, e se decidio, que 
o art. 24 fosse novamente redigido, por dizer respeito â 
forma do processo, que éra differente por motivo do juizo 
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dos jurados, que 6e adoptara, e que a apellaçaõ só pôde 
ser interposta perante o tribunal especial* 

O art. 25 diz assim :—" Haverá um Tribunal Especial 
de protecçaõ da Liberdade da imprensa, composto de 
cinco Membros, nomeados pelas Cortes e servirá de Pre
sidente o primeiro na ordem da nomeação." Foi appro
vado. 

Art. 26*—" O mesmo Tribunal nomeará seu Secretario 
Porteiro, &c. Foi approvado. 

Art. 27. *• Os Membros daquelle tribunal seraõ esco
lhidos de outros Tribunaes, ou de qualquer outra parte; 
naÕ teraõ ordenados nem emolumentos: os ordenados 
do Secretario, Porteiro, &c. seraõ fixos pelo mesmo Tri
bunal." Resolveo-se que se estabelecessem ordenados 
aos Membros, que os naõ tivessem por outras repartiço
ens, e que os ordenados dos officiaes ficassem sujeitos a 
approvaçaõ das Cortes. 

O artigo 28 e ultimo estabelece a jurisdicçaõ deste Tri
bunal, eéra dividido em cinco partes. A l.a e 2.* foram 
excluídas: 3.° Tomará conhecimento das appellaçoens, 
que para elle forem interpostas na forma do artigo 24: 
4.» Proporá às Cortes com seu informe todas as duvidas 
que occurrerem, na execução desta ley : 5.* Apresentará 
ás Cortes no principio de cada Legislatura uma exposição 
do estado em que se achar a liberdade da imprensa, dos 
obstáculos que for preciso remover, e dos abusos, que 
devam remediar-se-

93.» Sessaõ. 23 de Maio, 

Leo-se um officio do Ministro da Marinha, incluindo 
officios do Governador de Pernambuco, em que remette 
uma carta ao Soberano Congresso, a qual foi lida : nelle 
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refere os passos que se deram naquella provincia, desde 2 
de Abril; protesta sua obediência ás Cortes, recommenda 
algumas pessoas beneméritas por seus serviços, e partici
pa a escolha de um Conselho para o ajudar nas resoluço
ens do governo. 

94." Sessaõ. 24 de Maio. 

Discutio-se nesta sessaõ o projecto de ley para a aboli
ção das aposentadorias, e suas excepçoens, depois doque 
o Senhor Serpa, por parte da Commissaõ Especial, no
meada para rever o processo e mais papeis sobre os Di
plomáticos Portuguezes nas Cortes Estrangeiras, lêo o re
latório da mesma commissaõ, no qual expunha, que tendo 
o Governo feito as necessárias participaçoens a todos, fo
ra o primeiro que se escusara o residentente em Inglater
ra, em quanto S. M. naõ lho determinasse: que o segundo 
fôra Jozé Anselmo Corrêa, e depois outros, que recusa
ram passaportes ás embarcaçoens, e declararam bloqueio 
aos portos de Portugal; devendo ser em particular singu-
larizado o mesmo Corrêa, por ter chamado os Portugue
zes á anarchia, em uma proclamaçaõ, e por ser o author 
de um periódico impresso em Londres, intitulado Zur-
rague Politico das novas Cortes, &c,: achando-se no mes
mo caso o Marquez de Marialva, por ter feito em Paris 
uma nota contra o systema adoptado pela Naçaõ; Jozé 
Maria de Brito, por ter publicado eirculares, e artigos 
em diversas gazetas contra o mesmo systema; e de Jozé 
Lobo da Silveira, e outros, por terem naõ somente feito 
grandes males, e premeditado outros, negando passapor
tes a embarcaçoens, que diariamente estaõ chegando sem 
elles, e todos em fim por terem formado um Congresso 
em Paris, a fim de conspirar contra os interesses da Na
çaõ; e terem a este fim mandado um dos membros deste 
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mesmo Congresso a Laybach, de cuja missaõ podiam ter 
resultado incalculáveis males à Naçaõ. No mesmo rela
tório da Commissaõ se faziam outras muitas observaçoens, 
em virtude das quaes a mesmaCommissaõ concluía, que 
devia similhante conducta ser considerada como crime de 
Lesa Majestade Nacional; que naõ foram em cousa algu
ma authorizados por Sua Majestade ; que saõ delictos in-
audictos, que exigem punição; que daõ havendo nas 
nossas leys penas que os punam, elles com tudo devem ter 
a punição na execração da fé publica; em conseqüência 
do que éra a Commissaõ de parecer; que o Augusto 
Congresso desapprove e censure a conducta de todos os 
Diplomáticos Portuguezes, que tem procurado infamar a 
regeneração politica da Monarchia, e practicado hostili
dades contra a pátria, e cidadãos Portuguezes, e como 
taes sejam declarados inhabeis para continuar nas missoens 
e empregos públicos, coraprehendendo na desapprova
çaõ Jozé Anselmo Corrêa; o Marquez de Marialva; D. 
Joaquim Lobo da Silveira; Antonio de Saldanha; Jozé 
Maria de Brito, e todos os mais que se verificar que tem 
passado ordens aos Cônsules Portuguezes; e que estiverem 
em iguaes circumstancias; encarregando-se á Regência, 
que apure o procedimento de todos os outros, &c. 

O Senhor Alves do Rio pedio, que se impumisse o rela
tório para ser discutido. O Senhor Guerreiro, que os 
papeis ficassem sobre a meza para serem examinados: O 
que foi approvado. 

95.* Sessaõ. 25 de Maio. 

Entrou em discussão o artigo 2." do projecto da col
lecta feita aos rendimentos dos dizimos; e he assim con
cebido :— 
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*' Todas as prelazias, dignidades, cannonicatos, emais 
benefícios curados ou simples, cujo rendimento annual 
liquido de pensoens legitimas naõ exceder em Lisboa* 
Porto, Coimbra e Évora a 800.000 reis ; nas outras cida
des e villas a 600.000 reis, e nas mais povoaçoens a 
500.000 reis, continuarão a pagar somente a décima; se 
porém exceder aquellas quantias, seraõ collectados para 
a caixa da amortização da divida publica na metade des
se excesso, até 2:400 mil reis; e em todo o exceden
te desta ultima somma, a qual fica constituindo o máxi
mo útil para os beneficiados comprehendidos neste arti
go." 

Conviéram o Senhor Arcebispo da Bahia, e todos os 
mais Deputados, que faltaram, no principio da justiça 
do artigo; mas havendo duvidas sobre as proporçoens 
indicadas, ficou a questão adiada. Resolveo-se porém 
ordenar â Regência que puzesse logo em execução o 
art 1.° ja approvado, o qual se reduz a applicar a ex
tincçaõ da divida publica os rendimento do benefícios 
vagos. 

Vau XXVI. N.* 15T. 4 ir 
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Reflexocns sobre as novidades deste mez. 

REYNO UNIDO DE PORTUGAL BRAZIL E ALGARVES* 

Liberdade da Imprensa. 

Publicamos de p. 637 em diante o breve resumo das discusso-
ens nas Cortes, sobre o projecto de ley a respeito da liberdade 
da imprensa. Esta ley se deveria denominar, " Ley para res
tringir a Liberdade dalmprensa;" porque, havendo as bazes 
da Constituição declarado a liberdade da imprensa, sugeitando o 
cidadão a responder pelo abuso que delia fizesse, nos casos e 
forma que a ley determinasse: esta ley agora somente se podia 
destinar a declarar os casos e forma de tal responsabilidade ; isto 
he, quando a liberdade de escrever se restringe, por ser abuso. 

Considerando o character individual dos Membros das Cortes, 
que se mostraram mais anxiosòs em quartar a liberdade da im
prensa, com o fim de prevenir os seus abusos, achamos entre 
esses Membros muitos, cujos principios liberaes saõ bem conhe
cidos, e cujo patriotismo ninguém questiona. Donde somos 
obrigados a concluir, que elles assim deliberaram ; porque es
taõ persuadidos de que os custumes de Portugal naõ saõ capazes 
de admittir a liberdade da imprensa, sem as cautellas e restric
çoens, por que elles votaram nesta ley. 

Com effeito, se o facto assim he, saõ elles justificados em sen 
voto; porque as leys devem ser adaptadas aos custumes de cada 
paiz ; e he inútil alegar com o gráo de liberdade, que se goza em 
algum Estado, para o applicar a outro, que naõ tenha a mesma 
disposição para a receber: como seria absurdo em qualquer Le
gislador o introduzirem Constantioopla as leys de liberdade por 
que se governam, por exemplo, os Estados Unidos da America 
Septentrional. 

Porém, ainda admittindo isto em justificação das Cortes, naõ 
podemos deixar de lamentar, que taes sejam os custumes de 
Portugal, que fizessem precisa ali a ley de que tractamos; e 
tanto mais lamentamos isto, quanto vemos, que alguus dos De-
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putados argumentaram energicamente contra os pontos de maior 
severidade, que se achavam DO projecto, o qual foi em mais de 
um exemplo mitigado em seu rigor, pelos esforços dos Deputados, 
a que alludimos. 

O Deputado Castello Branco, de cujas luzes e patriotismo tem 
as Cortes e a Naçaõ tido as mais irrefragaveis provas, deliberan
do na sessaõ 90.°, sobre o artigo do projecto, que propunha ser 
abuso da liberdade da imprensa defender ou justificar acçoens 
prohibidas pelas leys, disse, " que elle via nos embaraços pro
postos o triunfo das opinioens, que se oppuzéram á liberdade 
da imprensa, que diria francamente o seu voto, o qual éra ver 
pôr esta ley, na forma que se pretendia, que se ia dar um gar
rote na liberdade de escrever, indo a ficar do mesmo modo que 
estava, ou talvez peior." 

Com effeito he inútil declararem as bazes a liberdade de escre
ver cada cidadão e publicar os seus sentimentos, quando nisto 
se façam tantas e taes excepçoens, que naõ seja permittida a 
discussão nas cousas, que mais interessam o publico. 

Por exemplo, houve quem propuzesse o castigo de cinco annos 
de trabalhos públicos ; para os que abusassem da liberdade da 
imprensa contra o Governo: outros quizéram, que se declarasse 
ser abuso da imprensa o notar defeitos nas leys ; outros, que se 
naõ admittissem livros Portuguezes impressos fora do Reyno; 
outros finalmente, que se estabelecesse um Tribunal de Censura, 
para os escriptores, que se quizessem sugeitar a elle voluntaria
mente, ficando com isso livres das penas, caso o escripto se de
clarasse abusivo. 

Ora he claro, que, se estas proposiçoens se houveram adoptado, 
ficariam as cousas em muito peior condição do que estavam 
d'antes, a pezar das bazes declararem a liberdade da imprensa; 
porque, naõ sendo perroittido escrever contra as leys, ficaria pro
hibida até a obra de Pascoal Jozé de Mello, pois nella se repre-
hendem e accusam muitas leys más. Se naõ se adraittirem em 
Portugal os livros Portuguezes impressos fora do paiz, ficaia 
prohibida a mais esplendida ediçaõ de Camoens, muitas das 
obras do Padre Vieira, e vários outros escriptos importantes, 
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que nunca se imprimiram em Portugal; e para o futuro ficará 
todo o Portuguez, que quizer imprimir alguma obra, obrigado 
a ir fazello a Portugal, posto que vira na Ásia ou na America, o 
que naõ permittindo as circumstancias particulares do individuo, 
a naçaõ deve ficar privada da vantagem de seu talento, ainda que 
elle seja um Newton. Finalmente, conseguido o Tribunal de 
Censura previa voluntário, naõ haveria quem deixasse de re
correr a elle, para se livrar do perigo de ir ter ás gales por cin
co annos; e assim, com o nome de censura voluntária, se intro
duziria directamente a censura previa forçada, que as bazes da 
Constituição tinham declarado inadmissível. 

O Deputado Bastos, na sessaõ 91 . a sobre o artigo 16.°, des
envolvendo mui por extenso o ponto das reprehensoens ou censu
ras por escripto, contra os empregados públicos, explicou-se as
sim :—" Nós em vSo trabalharemos por levantar o grande edifí
cio social, e por dar-lhe a necessária firmeza, se uma das suas 
principaes bazes naõ for uma amplíssima liberdade da imprensa. 
A Inglaterra a tem, a Inglaterra he feliz. Tem-a a America 
Septentrional, e a America Septentrional prospera. Teve-a a 
Prússia no tempo do grande Frederico, e essa foi a epocha mais 
feliz da Prússia. Teve-a a Dinamarca por muito tempo, e esse 
foi o tempo dourado dessa naçaõ. Ao contrario a Convenção 
Nacional de França armou-se de raiva e de furor contra os es
criptores : naõ houve males, que a França naõ soffresse: a mes
ma Convenção calo. O Directorio deportou em um so dia 120 
jornalistas: os males se aggraváram, e o Directorio caio. Bo
naparte naõ só fez callar a França, mas pretendeo fazer callsr a 
Europa inteira : a França foi victima de uma multidão de des* 
graças e Bonaparte caio.". 

Estej exemplos alegados por aquelle Deputado nos parecem 
assas convincentes para mostrar, que o Governo naõ tem nada a 
temer das calumnias, que contra elle se poisam propagar pela 
imprensa, porque a experiência do povo, gozando os benefícios 
da boa Administroçaõ calumniada, faz que naõ sejam cridas es
sas calumnias ; e a pennados escriptores cordatos e bem inten
cionados, basta para desfazer os sopbismas daquelle?, que ten-
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tarem illudir a Naçaõ ; apurando a discussão a verdade, que aliás 
ficaria obscurecida, naõ sendo permittido escrever-se senaõ a fa
vor do Governo e das leys existentes. 

O Deputado Fernandes Thomaz na sessaõ 90, fallando sobre 
o artigo 11.° desta ley, disse, que " ficar o escriptor fora do di
reito de censurar a acçaõ da ley, naõ podendo sobre ella fixar as 
suas reílexoens, era dar um garrote na liberdade de escrever." 

As judiciosas observaçoens destes e d'outros Deputados 
muito tiraram do que havia de obnoxio no projecto desta ley; mas 
ainda assim bastante ficou, adoptando-se foro e tribunal especial 
para conhecer dos crimes commettidos pelo abuso da liberdade 
da imprensa, para que tenhamos de lamentar a existência de cir
cumstancias em Portugal, que justifiquem as Cortes na adopçaõ 
de similhante ley. Por quanto, a estar a Naçaõ Portugueza em 
estado de gozar da liberdade da imprensa, parece-nos que nada 
mais éra necessário do que, decretando a Constituição a liber
dade de escrever, deixar livre á parte, que se suppozesse injuri
ada em qualquer escripto, o direito de obter do escriptor ou pu-
blicador, a reparação da injuria, pelo meio ordinário por que se 
administra a justiça, fosse por acçaõ criminal, para castigo da 
injuria, fosse por acçaõ civil, para satisfacçaõ das percas e dam
nos, fosse por acçaõ mixta para obter ambos estes fins. Em to
do o caso parece-nos, que este crime he de natureza assas sim
ples, para naõ precisar de um foro especial, no que pertence ás 
offensas ou libellos contra particulares. 

Pelo que respeita os escriptos, que excitam á rebelliaõ, este 
crime naõhe maior sendo commett\do por escripto, do que sendo 
por palavra ou por factos, e se o foro da Inconfidência foi abo
lido, remettendo-se os crimes contra o Estado aos tribunaes or
dinários, naõ vemos por que fosse preciso crear de novo outro 
foro especial para este mesmo caso. He verdade, que se intro-
duzem aqui os jurados; mas até nisto deveria este crime igualar-
se aos outros, estabelecendo-se os jurados em todos, como a mais 
efficaz salva guarda da Segurança individual. 

A expressão da opinião publica, nas matérias de interesse na
cional, he o freio mais efficaz, que se pode pôr aos empregados, 
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ehe ao mesmo tempo o meio mais adequado de prevenir as com-
binaçoens occultas contra o Governo., Essa expressão da opini
ão publica pôde obter-se, ou pela circulação de escriptos, ou 
por fallas nos ajunctamentos populares : naõ havendo estes em 
Portugal, restava o primeiro expediente, que se deseja coarctar 
com esta ley. 

He verdade, que exprimindo cada iudividuo livremente a sua 
opinião, sobre o character das leys, das medidas do Governo, e 
dos empregados nelle, podem os homens proferir erros, e atacar 
com calumnias; mas isto he um mal inherente á liberdade de 
discussão ; que se experimenta agora, e se soffreo em todas as 
idades, nos paizes, aonde se tem admittido a liberdade da dis
cussão ; e quando a calumnia proferida contra algum individuo, 
seja de palavra, seja por escripto, he de sua natureza intolerá
vel, o offendido tem o recurso de uma acçaõ de libello contra o 
offensor, nos tribunaes ordinários de justiça, como teria em ou
tro qualquer caso de injuria. 

Como quer que seja, naõ julgamos necessário dizer mais nes
ta matéria ; por que a ley ja foi approvada; e suppomos que as
sim foi approvada; porque os custumes da Naçaõ, no pensar 
das Cortes, naõ permittem neste ponto maior gráo de liberdade, 
Mas sempre diremos, que se o melhoramento nos custumes he 
capaz de fazer a Naçaõ mais apta paru maior gráo de liberdade ; 
nunca esse melhoramento chegará, em quanto naõ for livre a 
discussão publica, quaesquer que sejam os seus inconvenientes; 
porque a historia demoustra, como regra invariável, que á pro
porção que as naçoens, que ja eram livres, perderam a franqueza 
de discutir sobre o character das medidas e dos homens públicos, 
a liberdade decaio; e uas naçoens sugeitas a governos deapoticos, 
nunca a liberdade, adquirida por algum accideute, se pôde con
servar, quando essa discussão naõ foi permittida. Resta-nos 
pois desejar, que por algum outro meio, que na verdade nos he 
desconhecido ao presente, os custumes da Naçaõ Portugueza 
possam melhorar a ponto de merecerem de seus Legisladores a 
liberdade de exprimir suas opinioens nos negócios públicos, 
que em outros paizes tem feito a baze da felicidade nacional. 
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Providencias dadas pelas Cortes. 

O breve resumo que de p. 637 em diante damos, das sessoens 
das Cortes, mostrarão os muitos projectos de melhoramentos, que 
occupam diariamente a attençaõ daquelle patriótico Congresso, 
e ainda assim somos obrigados a omittirj por falta de lugar e tem
po, inumeráveis providencias, que se referem a particulares, ou 
a interesses locaes, como saõ pontes, estradas, feiras, &c. 

Entre outros bons effeitos do presente systema, contamos o 
acolhimento com que nas Cortes se recebem as memórias e sug-
gestoens, que vários indivíduos lhes tem communicado, com o 
que se excita o patriotismo individual, concorrendo todos ás in= 
vejas, para darem ás Cortes todas as informaçoens que cada um 
tem ao seu alcance. 

O estado das rendas publicas tem occupado, como éra natural, 
grande parte da attençaõ day Cortes, no meio de seus multipli
cados trabalhos, carecendo tudo naõ só de reforma, mas de re
generação : porém uma enorme divida atrazada, e uma confusão 
indizivel no systema das imposiçoens e sua collecta, tem até 
aqui difficultado o soltar os embaraços. 

Entre outros expedientes, recorreram as Cortes ao meio de 
applicar parte do tributo chamado dizimos, para o pagamento 
da divida nacional. Este tributo, como todos sabem, éra des
tinado á manutenção do clero e culto religioso, mas conhecendo-
se que parte delle se podia dispensar, e que a urgente necessidade 
publica exigia as poupanças neste ramo para outros fins, as 
Cortes prudentemente óbrárainaeste respeito, como teriam feito 
com outro qualquer tributo, originariamente destinado acerta re
partição, como tropa, educação, &c.; isto he, desviáram-no 
de sua primitiva instituição, para outra em que éra mais neces
sário. 

O modo por que isto se tentou fazer nos parece mui razoável; 
porque, 1." diminuiram-se as rendas dos benefícios mais pingues, 
deixando com tudo o sufficiente, para a sustentação dos bene
ficiados; e 2.° suspendeo-se o provimento dos benefícios, excep
to os de cura d'almas, applicando os rendimentos, durante a 
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vacância, para o pagamento da divida publica, como consta da 

seguinte:— 

Portaria. 

" As Coites Geraes e Extraordinárias da Naçaõ Portugueza 
tendo determinado, que da data da presente portaria em diante se 
entenda prohibido o provimento de quaesquer benefícios ecclesi
asticos, que naõ forem curas d'almas ; a Regência do Reyno, em 
nome d'El Rey o Senhor D. Joaõ VI. assim o manda paiticipar 
á Meza do Dezembargodo Paço, Meza da Consciência e Ordens 
e mais Authoridades a quem competir, para sua intelligencia e 
devida execução, na parte que lhe toca. Palácio da Regência, 
em 5 de Maio de 1821. (Com as Rubricas dos Membros da Re
gência do Reyno.) 

Pelas discuçoens das Cortes na sessaõ 84 (p. G46) se vé, que 
se tomou a resolução de entrar em negociaçoens com a Corte de 
Roma, para certos objectos de utilidade nacional. Isto nos in-
duz a lembrar, a necessidade de abrir negociaçoens com outras 
Cortes Estrangeiras, no que parece ter havido na de Lisboa al
guma hesitação. 

Naõ entrando nas objecçoens, que até aqui se poderiam offe-
recer, para que o Governo de Portugal entrasse nas necessárias 
relaçoens diplomáticas com outras naçoens; agora parece que 
naõ pôde haver obstáculo razoável; depois que Sua Majestade 
jurou as bazes da Constituição, e por conseqüência reconheceo 
o presente systema constitucional, no qual a Regência em Lisboa 
forma a parte executiva do Governo. 

Ora he claro, que o Poder Executivo de qualquer naçaõ tem 
o direito deentrar em relaçoens diplomáticas com outras potên
cias, e sem duvida Portugal precisa abrir e conservar essas re
laçoens, principalmente com a Hespanha, Inglaterra, Rússia, 
e França, Cortes mui influentes no systema politico Europeo, 
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e com que Portugal tem ligaçoens, que procurar; e escolhos, 
que evitar. 

A Commissaõ das Cortes, encarregada de examinar o compor» 
tamento dos Diplomáticos Portuguezes, fezja o seu relatório, 
do qual damos o resumo a p. 659; e diz a Commissaõ; que, naõ 
havendo ley, que fosse applicavel a este caso, naõ podia casti
gar-se o comportamento daquelles Diplomáticos, posto que cri
minoso ; e por isso se contentava a Commissaõ com recommen-
dar, que os indivíduos mencionados no relatório fossem incapa
citados de exercer empregos Diplomáticos. Mandaram as Cor
tes imprimir o relatório da Commissaõ para ser discutido; e se 
a sua recommendaçaõ for admittida, os implicados poderão ga
bar-se de ter escapado a bem pouco custo dos perigos da con
spiração em que se metteram ; o que talvez tivessem razaõ de 
esperar, depois de verem o modo porque obraram, e como ha
viam sido tractados os Condes de Palmella e Linhares, e como 
sem duvida naõ teriam esses homens disposto dos regeneradores 
da Pátria, se houvesse falhado o seu plano. 

O Governo Executivo de Portugal naõ procede com menos 
energia do que as Cortes; por que, entre outras cousas, ja lan
çaram ao mar uma fragata, que o Governo passado tinha por 
longo tempo demorado no estaleiro de Lisboa : promoveo uma 
subscripçaõ voluntária para occurrer ás necessidades do thesou
ro ; e continua no expediente com uma actividade, de que por 
muitos annos se naõ tinha visto exemplo em Portugal. 

Revolução no Maranhão. 

Recebemos noticias de que no Maranhão se abraçou o systema 
Constitucional aos 6 de Abril, naõ sem alguma concussaõ de par
tidos ; porque uns queriam, que o Capitão General continuasse 
no Governo até aa Cortes de Lisboa resolverem o que se devia 
fazer a final; outros desejavam que se nomeasse uma Juncta Pro
visória de Governo para o mesmo fim. Prevaleceo o primeiro 
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partido, e algumas pessoas, que eram do segundo foram prezas ; 
o que deo lugar a rumores, que nem temos ainda meios de ave
riguar, nem nos parece que tem visos de probabilidade, bastan
te para nos authorizar a refe rillos. 

No Pará houve a mesma differença de opinião ; mas, ao con
trario do que suecedeo no Maranhão, prevaleceo o partido dos 
que queriam uma Juncta Provisória, e foi despedido o Governa
dor. O mesmo suecedeo na Bahia ; quando em Pernambuco se 
seguio o mesmo plano do Maranhão. 

Pôde questionar-se qual dos dons arranjamentos éra o melhor; 
se deixar continuar em seu mando o Governador antigo, se ele
ger de novo um Governo Provisório. A seguirem as provincias 
do Brazil o exemplo de Portugal, aonde a Regência antiga foi 
substituída por uma Juncta de Governo Provisório, éra natural 
que no Brazil naõ consentissem aos Governadores o ficar com 
o commando, que haviam possuído com toda a arbitrariedade de 
poder, uma vez que se adoptava o systema constitucional. Porém 
concordando todos em abraçar a Constituição, naõ pôde ser de-
sai roso a ninguém deliberar por uma ou por outra forma, ou meio 
de conseguir o mesmo fim. Muito menos nos parece justificável 
o attribuir motivos criminosos aos que foram de opinião contra
ria ao partido, que ha prevalecido ; pelo que deixamos de dar 
opinião alguma sobre esses suecessos, até que tenhamos in
formaçoens circumstanciadas. 

No entanto sabemos, que o mesmo Governador do Maranhão, 
o General Silveira, exigio, para continuar no Governo, que se 
lhe nomeassem algumas pessoas, para com elle manejaros negó
cios públicos, e participar na responsabilidade da administração. 
Querendo assim dar á forma de Governo um character mais po
pular. 

Uniaõ da Monarchia Portugueza. 

Publicamos no principio deste N.° o Decreto, por que as Cor
tes mandaram proceder á eleição dos Deputados do Brazil; me
dida que sempre nos pareceo a mais bem calculada, para fortifi-
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ear a uniaõ entre todas as partes da Monarchia, e que sem du* 
vida produzirá os effeitos mais saudáveis. 

A p. 603 copiamos o Decreto de S. M. pelo qual se tentou mui 
intempestivamente convocar na Corte do Rio-de-Jaueiro uma 
representação dos povos do Brazil, Decreto este, que, além de 
vir mui fora de tempo, inculcava um plano, que devia desagra
dar, como desagradou a todos; eque por isso fez necessário pu
blicar-se logo depoiso outro Decieto pelo qual se reduzio a nulli-
dade, o systema, que o precedente tentara estabelecer. 

A impressão, que fez uo publico aquelle primeiro decreto (p. 
603) se pôde bem conhecer, pela resposta que lhe deo o Gover
no Provisório da Bahia, na proclamaçaõ, que publicamos a p. 
616: aonde se mostra por que modo foi recebido o proposto pla
no de convocar uma representação do povo do Brazil, composta 
unicamente de Deputados, eleitos pelas cidades e villas aonde 
houvessem Juizes de Fora; como se os povos dos lugares aonde 
saõ ha juizes letrados naõ tivessem igual direito que os outros a 
serem representados. 

Pelo contrario o Decreto das Cortes, ampliando a representa
ção popular a todas as partes da Monarchia, toma por baze uni
camente a extençaõ da população, sem fazer distincçoens odiosas 
e cheias de perigos, com o que naõ pôde deixar de conciliar a 
boa vontade de todos; e he somente na reunião de todos os De
putados que se pôde achar o meio de concentrar as informaçoens 
necessárias, e adoptar as medidas geraes, que em bem acorda
do systema liguem os habitantes das diversas provincias, em 
communhaõ de interesses, e em vinculo de unidade nacional, em 
tanto quanto isso he practicavel, com as distancias que as se
param. 

A p. 597, copiamos a carta, que as Córte3 escreveram a El 
Rey, por occasiaõ delle haver jurado as bazes da Constituição. 
Este documento he de muita importância; porque fará ver á 
Corte do Rio-de-Janeiro, que a resolução, que a finai tomara, 
he a única que pôde salvar a Monarchia. 

Que a regeneração da Naçaõ éra necessária, he ponto que ja 
ninguein se attreve a duvidar, e de que mui poucos deixavam de 
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estar convencidos, mesmo antes de chegar a revolução. Como 
esta se devia fazer, éra matéria questionável, e no que podia ad-
mittir-se variedade de opinioens. Porém tendo a revolução che
gado, ja ninguém tem de questionar sobre o modo por que devia 
começar : estamos entrados na revolução, e agora be do dever 
de todo o Portuguez, o fazer quanto estiver de sua parte, para 
que a regeneração de sua Patra se adiante em seus progressos, e 
da melhor forma que as circumstancias permittirem. 

Todo aquelle, que pretender oppôr-se á consolidação do sys
tema Constitucional, obra como inimigo da Pátria; naõ só por
que essa regeneração éra necessária, vista a corrupção geral, 
no systema do Governo passado, mas porque a tentativa de im
pedir os progressos do systema actual, quaes quer que fossem 
as intençoens de seus opponentes, naõ podia servir senaõ de pro
duzir confusão e anarchia. 

E com tudo, isto naõ obsta a que os cidadãos naõ tenham o 
direito de apontar os erros, que notarem no Governo actual, oo. 
nos procedimentos das Cortes, porque ellas, como ja notou um 
de seus Deputados, naõ saõ dotadas com os dons da inerrahcia e 
infallibilidade ; e quanto a nós, nunca nos accommodaiiamos A 
chamar systema constitucional aquelle, em que os Governantes 
exigissem, além da obediência, que lhes he indubitavelmente 
devida, para a mantença da ordem, o rendimento incondicional 
do juizo e razaõ de cada um. 

Estamos persuadidos, que deve ser uma parte essencial de todo 
o Governo Constitucional, a faculdade de manter cada cidadão a 
soa opinião particular, salva a obediência; porque o individuo 
he obrigado a obedecer, e conformar-se com a ley, mas naõ a 
render sua razaõ approvaodo aquillo, que seu entendimento des-
approva; visto que a escravidão do pensamento he a mais refi
nada de todas as tyrannias, seja qualquer que for a forma do 
Governo. 

As bazes da Constituição, ja publicadas, denotam uma forma 
de Governo, de que resultarão naturalmente, nas Cortes e na 
Naçaõ, três paitidos. Porque a Constituição adniitte um Rey, 
haverá um partido Realista; isto he um partido de pessoas, cuja 
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tendência de opinioens e de medidas seja augmentar e fortificar 
o poder do Rey, pelo argumento de que nisso consiste a energia 
do Governo e de que he preciso evitar a anarchia. Porque a 
Constituição admitte uma representação do Povo, haverá um 
partido Democrático; isto he um partido de pessoas, que jul
guem útil á naçaõ coarctar sempre o poder Real, e augmentar o 
poder da representação popular; pelo argumento de que nisso 
consiste a liberdade da naçaõ, e que he preciso evitar o Despo
tismo. Destes mesmos elementos, Monarchico e Democrático 
da Constituição, resulta o terceiro partido, que temeroso dos 
extremos de ambos os outros segue um termo médio encostando-
se ja a uma ja a outra parte, segundo a impressão que lhe cau
sam as medidas de qualquer dos outros partidos. 

Este partido médio, he ordinariamente atacado por ambos os 
outros; he o mais útil, porém o que tem menos influencia ; por
que seus membros raras vezes saõ empregados em lugares de 
importância, que lhes subministre meios de fazerem adherentes: 
e nada he mais commum do que ver este paitido médio accusado 
pelo Democrático de favorecer o despotismo, e ao mesmo tempo 
accusado pelo Realista de favorecer a democracia, ou mesmo a 
anarchia. 

A existência destes partidos naõ só resulta da mesma forma de 
Governo adoptada pela Constituição, mas até conduz para a sua 
mantença; e em quanto o partido médio he assas poderoso para 
decidir com seu numero a maioridade, encostando-se ja a um ja 
ao outro dos partidos extremos; a constituição se preserva. 
Mas quando um dos dous extremos for tam numeroso, que ex
ceda os outros dous unidos, a Constituição deixará de existir. 

Como, segundo nos parece, a existência das formas constitu
cionaes n'um Governo mixto, depende da proporção relativa dos 
partidos, afSrmamos que he por isso da maior importância o fa
vorecer a expressão da opinião publica; porque, por meio delia, 
se pode manter aquelle necessário equilíbrio. 

Julgamos necessário notar isto aqui, para que naõ se suppo-
nha no Brazil, que pode ser obstáculo â perfeita uniaõ da Mo
narchia, o haverem partidos, que deliberem directamente oppos-



67* Miscellanea. 

tos, em pontos mesmo essenciaes das medidas publicas; pois, 
como levamos dicto, esses partidos saõ derivados da natureza 
do governo misto; e nunca saõ nocivos n'um Governo Consti
tucional ; em quanto se nau tentar sopprimir a expressão da opi
nião publica. Entaò he que os partidos se fazem perigosos, ja 
porque falta aos homens públicos o freio, que existe no temor de 
perdera reputação, ja porque os facciosos, privados de desabafar 
contra seus opponentes, na expressão publica de, seus sentimen
tos, recorrem entaõ ás conspiraçoens occultas, cujo perigo, em 
taes casos, he sempre da maior importância. 

AMERICA HESPANHOLA. 

O Conde Toreno fez uma moçaõ nas Cortes da Hespanha, 
para se nomear uma Commissaõ especial, que propuzesse os 
meios mais effkazes de terminar as disputas entre a Hespanha 
e a America Hespanhola ; e tendo sido approvada a moçaõ, foi 
nomeada a Commissaõ, e tem ja feito varias sessoens. 

Parece que a maior parte dos Deputados da America, aonde 
se reconhece o Governo Hespanhol, junetos em Cortes, e nomea
dos para esta Commissaõ, concordaram na necessidade de for
mar Legislaturas ditierentes, edistinetas, nas diversas secçoens 
da America Hespanhola, reservando ao Rey o poder executivo, 
e fazendo independente a administiaçaõ da justiça. 

Esta noçaõ he apoiada por muitos dos Deputados das provin
cias de Hespanha, pela obvia razaõ de que a distancia da Ame
rica, o pequeno numero de deputados, que manda ás Cortes, e 
a diffiruldade de conhecer na Europa as necessidades da Ameri
ca e de lhe dar prompto remédio, tornam impossível que os be
nefícios do systema constitucional, adoptado na Hespanhas, e ex-
tendam á America em gráo algum attendivel. Porém os Depu
tados Hespanhoes, e mesmo os Ministros, que convém nestas 
ideas, requerem uma condicçaõ; e he, que algum Infante de 
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Hespanha vá i America, para ser o presidente em cada uma 
dessas Legislaturas que se houverem de estabelecer. 

Estes discursos e condiçoens, a nosso parecer, vem ja dema
siado tarde ; por que a Hespanha só possue das suas Colônias no 
Continente da America o México, a cidade de Caracas, com um 
pequeno território em torno; e uma porçaõ do Reyno do Peru , 
estando tudo o mais independente de facto, e mesmo estas duas 
ultimas secçoens, mui próximas a passarem para o poder dos 
Independentes. 

O armistício, que se tinha concordado em Caracas, servio 
de motivo para se entreterem em Hespanha estas ideas de 
conceder á America, naõ a independência, mas Legislaturas 
separadas, com sujeição ao mesmo Rey. As circumstancias 
do armistício naõ authbrizavam a esperança de que tal fosse a 
conclusão da negociação: porque, tanto o Presidente Bolívar, 
como os de mais chefes, declararam affincadamente e por mais 
de uma vez, que sem a independência naõ entrariam em tracta
dos. 

Mas por fim este armistício, em que se fundavam aquellas 
esperanças, foi rompido, como se vê pelos documentos a p. 619; 
e consta mais por uma proclamaçaõ do General La Torre, que 
nem elle, nem os Commissarios Hespanhoes, que foram mandados 
a Caracas, para tractar da paz, tinham poderes para negociar 
sobre a baze da independência: e portanto está por óra acabada 
a prospectiva de accommodaçaõ, naquella parte da America 
Hespanhola, em que parecia mais provável, que era em Caracas. 

Segundo as noticias recebidas por via dos Estados Unidos, 
parece que arrebentou no México uma insurreição organizada 
contra o Governo, e tendo por cabeça um certo Iturride. O pri
meiro assalto dos insurgentes foi contra uma partida de tropas 
realistas, que escoltava do México para Vera Cruz dous milho
ens de pezos duros. 

O exercito do Chili, commandado pelo General San Martin, 
e que obra no Peru, forma um cordaõ pela parte de terra, junc
to a Callao, ao mesmo tempo que a esquadra, commandada por 
Lord Cochrane, bloqnea aquelle porto por mar. O objecto dos 
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Chilenos parece ser o ganhar tempo, para que os partidistas da 
independência, tanto em Callao como em Lima possam adquirir 
a ascendência, em vez de arriscar a conquista aos perigos de 
batalhas ou assaltos. O Vice Rey do Peru, Pezuela, tentou 
abrir uma negociação com os Chilenos, porém San Martin ne
gou-se a isso. 

ESTADOS-UNÍDOS. 

O Secretario de Estado Joaõ Quincy Adauis, acaba de publi
car o relatório, que fizera por ordem do Congresso, sobre a im
portante matéria dos pezos e medidas. Comprehende este rela
tório ; 1.* Os differentes procedimentos em paizes estrangeiros, 
para averiguar e decidir sobre os pezos e medidas, que he conve
niente adoptar, e modo de estabelecer nelles a devida uniformi
dade. 2.* Os regulamentos e padroens de pezos e medidas, es
tabelecidos nos diversos Estados da Uniaõ. 3." As proposiçoens 
que o Secretario de Estado faz ao Congresso, com a sua opinião 
sobre a uniformidade de pezos e medidas, que julga própria para 
regulamento geral nos Estados-Unidos. 

Este relatório comprehende uma elaborada exposição histórica 
e analytica de tudo quanto tem feito as outras naçoens, a fim de 
obter a uniformidade dos pezos e medidas, e contém tam grande 
massa de informação, que se faz recommendavel a todo o mundo 
civilizado. Em Portugal se tem tocado neste ponto por mais 
de uma vez, e authores Portuguezes tem exposto a matéria, com 
ajustadas idéas; mas como he natural, que as Cortes senaõ 
esqueçam também deste ponto, tam connexo com as vantagens 
do commercio, recommendamos a leitura do Relatório America
no, como obra de tam extensa informação, que naõ deixa nada 
a desejar. 
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HESPANHA. 

Os distúrbios em Hespanha tem continuado, em varias pro
vincias, e ainda que nos naõ seja possivel ajuizar da extençaõ de 
poder ou influencia dos descontentes, no meio de noticias inex-
actas, e até contradictorias, com tudo assas está publico para 
ajuizar-mos de que a brandura das Cortes para com os inimigos 
do systema constitucional, longe de os reconciliar só tem servido 
de os acoroçoar em sua audácia. 

Em Galiza se prenderam varias pessoas, que foram remettidos 
a Corunha, mas o fermento do povo, manifestando grande ódio 
contra aquelles suppostos inimigos da pátria, obrigou o Chefe 
Politico da Provincia a embarcar os prezos a bordo de um brígan-
tim, aos 6 de Maio, a rim de os livrar do furor popular, e dizen
do que os mandava para as Canárias. Eram estes prezos perto 
de40, iucluindoiO conegos, vários ecclesiasticos, o Marquez 
de Villaver de, o ex-governador do Ferrol, e alguns negociantes. 

Entre as pessoas accusadas deve necessariamente haver ho
mens máos, e bons. Os máos he preciso castigallos, e os bons 
protegellos ; os suspeitos basta vigiallos: mas tudo isto se deve 
fazer por meio de processos judiciaes, de cuja regularidade e im
parcialidade o povo naõ tenha suspeitas. O haver-se desattendi-
do a esta importante consideração até agora, a respeito dos au
thores da carniceria de Cadiz, a respeito de EHo, e de outros 
muitos, causou a desordem e a irritação popular, de que foi 
viotima o Conego Vinueza; o qual, se os crimes foram provados, 
devia morrer pelas maõs do executor da justiça, e naõ ser assassi
nado por uma populaça desenfreada; porque tanto os crimino
sos como os innocentes tem direito a exigir que a ley e naõ a 
vontade arbitraria de ninguém decida em seus casos. 

E com tudo, ainda que tenhamos de reprovar um ou outro 
facto, que se passe em Hespanha, estamos bem longe de nos 
unir-mos aquelles, que nisso fundamentam suas accusaçoens, 
contra o systemn constitucional Hespanhol; pois muito pelo 
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contrario a este se deve a regeneração daquelle povo, e a conso
lidação de sua Monarchia. 

A Gazeta de Madrid, de 17 de Maio, responde, em um bem 
atilado discurso, ás invectivas da servil Gazeta de França, e 
justifica completamente as Cortes de Hespaaha. Eis aqui 
uma passagem da dieta Gazeta de Madrid. 

" A Gazeta de França, fatiando sempre de legitimidade, ou 
naõ sabe ou affecta naõ saber, que a mais approvada, a mais 
solida, a mais nobre, e a mais desejável legitimidade; a mais 
brilhante e a mais digna de um Soberano, he a que provém da 
successaõ, e quando a legitima successaõ he expressamente 
reconhecida, accordada voluntariamente, publicamente appro
vada, registrada authenticamente, solemnemente proclamada, e 
sobre tudo firmada e assegurada por um pacto expresso e affei
çaõ reciproca entre o Monarcha e o seu povo. Esta he a ver
dadeira legitimidade : as outras legitimidades saõ as da espada; 
legitimidades do canhaô ; legitimidades de pergaminhoe: e isto 
mui bem devia saber a Gazeta de França, se naõ se tivesse es
quecido de Bonaparte, o qual, se naõ fosse pelos Hespanhoes, 
teria estabelecido a sua legitimidade tam prompta e claramente, 
como a que este jornal chama verdadeira legitimidade." 

De facto, quando se consideram os passos que deo o Governo 
de Carlos IV. para annihilar a gloria e os interesses de sua 
naçaõ, he impossível dizer que o povo Hespanhol naõ tivesse o 
direito de procurar pelo único meio que lhe restava, que éra o 
o da força, a reforma de um governo, que se demonstrara a to
das luzes incapaz de assegurar sequer a existência política do 
Estado; nem se podem contemplar os actos do Governo de Fer
nando VII. depois de sua volta para Hespanha, sem conhecer a 
impossibilidade em que se achavam os Hespanhoes, de continuar 
a submetter-se a uma série de atrocidades, que os fazia réos de 
suicídio, se por mais tempo se houvessem deixado levar pelos 
conselhos de tal Governo. O povo, pois, sem expular o Rey, 
escolheo outras formas de Administração publica, outras ma
neiras de organizar as leys < e que mais legitima pôde ser a 
origem de qualquer Governo ? 
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He verdade, que a revolução saudável da Hespanha naõ foi 
effectuada sem alguma infeliz effusaõ de sangue ; mas um Fran
cez devia ser o ultimo dos homens, para lançar em rosto aos 
Hespanhoes similhante inconveniente, na necessária mudança, 
que se practicou na Hespanha; porque os horrores, que tiveram 
lugar na revolução Franceza, deveriam envergonhar todo o Fran
cez de jamais fazer o paralello de sua revolução com a de outra 
qualquer naçaõ do mundo. 

O nosso modo de raciocinar vai de accordo com muitos dos 
ecclesiasticos Hespanhoes de conhecidas luzes e virtudes; os 
quaes, a pezar do interesse porque eram ligados aos antigos 
abusos, publicam paatoraes, e fazem todos os esforços para 
explicar aos povos a utilidade do presente systema constitucio
nal. Mas a authoridade de maior pezo, attendidas as circum
stancias, he a que achamos em uma notícia de Madrid de 5 de 
Junho, aonde se refere uma carta de S. M. a Raynha de Portu
gal, dirigida a seu irmaõ El Rey de Hespanha, durante as antigas 
Cortes de Cadiz; dando os parabéns pelo que as Cortes Hespa-
nholas tinham feito ; nesta carta achamos o seguinte :—• 

" Dou-vos os parabéns, por haverdes publicado esta sábia 
constituição» Todo o mundo a applaude e eu em particular. 
Ella será a baze da felicidade e independência da naçaõ. Ella 
mostra a todo universo, que os Hespanhoes saõ sempre fieis e 
bem inclinados a seus legitimos Soberanos. Observand-a reli
giosamente conquistaremos e derrotaremos o tyranno da Eu
ropa." 

ÍNGLATEJRRA. 

Por uma proclamaçaõ datada de Junho, se ordenou, que a 
cerimonia da coroaçaõ d' El Rey tivesse lugar aos 10 de Julho. 
Para isto se tem feito e estaõ fazendo preparativos, com o ex
pie ndor que a occasiaõ requer. 
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Aos 4 de Junho se ajunctàram em City of London TaVeri» 
grande nnmero de Portuguezes residentes em Londies, para o 
fim de votar memoriaes de parabéns ás Cortes de Portugal e a 
Sua Majestade Fidelissima. Alguns Senhores, que tinham pre
disposto o plano, propuzéram-o em publico, nessa occasiaõ; 
nomeando-se presidente do ajunctamento o Senhor J. F. Piuto, 
e Secretario o Senhor A. J. F. Marreco. O memorial ás Cortes 
foi proposto pelo Senhor José Liberato Freire de Cai valho, e o 
outro a S. M. El Rey, pelo Senhor Dr. Joaõ Bernardes da 
Rocha, que ja os traziam preparados, e foram unanimemente ap
provados. O Senhor A. M. Pedra, depois de se decidir o modo 
de enviar os memoriaes, propoz que se votassem agradecimentos 
aos jornalistas Portuguezes em Inglaterra, pelo que haviam 
contribuído a supportar a causa nacional; o que sendo ap
provado, três, que se achavam presentes, o do Portuguez, 
Campeão, e Correio Braziliense, agradeceram a honra, que 
recebiam nesta distincçaõ; e depois devotados os agrade
cimentos ao Presidente, se dissolveo o ajunctamento, que fora 
conduzido com perfeita ordem e regularidade. 

POTÊNCIAS ALLIADAS. 

Publicamos a p. 621, a declaração das Cortes Aluadas, peta 
qual annunciam suas vistas políticas, e tractam de justificar a 
invasão da Itália. As mesmas razoens, que se allegam a respei
to de Napoies e Sardenha, saõ applicaveis á Hespanha, Portu
gal e Trqui a,e no entanto as Potências Aluadas naõ extendem 

as suas operaçoens, até onde parecem alcançar seus discursos. 
A única razaõ de differença, parece existir somente na dif-

ficuldade da empreza; porque a postura de defensa, em que 
se mostrou a Hespanha dava a entender, que Madrid naõ seria, 
entrada por um exercito invasor, da mesma sorte que o foi Ná
poles ; e sem atravessar a Hespanha naõ éra possivel dictar a ler 
a Portugal, 
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Mas os raciocínios dos Alliados trazem com sigo ura cha
racter de parcialidade, que naõ he calculado a convencer nin
guém. Todas as queixas saõ contra os povos ; porque tentam 
fazer as reformas por si mesmos, sem a authoridade de seus re
spectivos soberanos, o que os sugeita aos perigos da anarchia; 
mas se as reformas saõ necessárias, como todos couvem, os 
Alliados mostrariam a sua imparcialidade, indicando também 
aos Soberanos, que deviam entrar nessas reformas, para assim 
impedir que o povo tentasse fazéllas. 

A revolução da Europa naõ he meramente uma contenda 
entre dous o mais Estados, para adquirirem esta ou aquella 
provincia, ou augmento de território ; he sim uma collisaõ ge
ral entre os custumes presentes, e a legislação antiga; he o re
sultado do nosso estado de civilização, em directa opposiçaõ ás 
formas estabelecidas em tempos bárbaros, e apoiadas pela 
força dos Senhores feudaes ; em fim he uma guerra de opinião, 
contra a qual he inefficaz a potência phisica dos Governos. 

A palavra legitimidade foi adoptada, como symbolo, para re
unir os partidistas dos Governos; porem resta ainda a questão 
do expediente que devem tomar os povos; quando os legisladores 
e Governantes deixam de promulgar leys conducentes ao bem 
da Sociedade, ou obram em opposiçaõ aos fins porque taes Go
vernantes foram instituídos, por mais legalmente que o fossem. 

Os Alliados nem se quer suppoem a existência de tal caso: 
attribuem as revoluçoens ao espirito de partido, e ás vistas des-
organizadoras de poucos facciosos, que illude.ui toda a demais 
gente. Mas as coiivuksoens, que temos visto na Europa, saõ 
accompanhadas de taes characteres de generalidade, que he 
impossível conceber, como poucos individnos pudessem ja mais 
effectuar resultados tam extensos. 

Com tudo, se o Leitor considerar attentamente as asserçoens da 
Declaração, de que tractamos, e as comparar com as suas pró
prias observaçoens, na esphera de seus actos públicos ou parti
culares, decidirá até que ponto saõ ou naõ correctos os Alliados. 
A historia da revolução Franceza, a causa da annihilaçaõ do po-
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der de Bonaparte, os meios por que os Governos de Alemanha 
recobraram a sua independência, tudo tende a mostrar, que ha 
na Europa um indomável espirito de liberdade individual, que 
naõ admitte reconciliar-se com o despotismo; por mais brando 
que elle seja, por mais que se exorne com o esplendor de victo
rias, e por mais que se disfarce com as apparencias de formas 
legaes. 

TURQUIA. 

A insurreição da Wallachia e Moldavia, tem-se estendido naõ 
só a outras provincias da Turquia Europea, mas abrange tam
bém muitas das ilhas do Archipelago Grego. A Porta tem man
dado alguns exércitos contra os insurgentes; e supposto que 
naõ haja noticias exactas da situação do principal chefe dos in
surgentes, o Principe Ypsilanti, com tudo sabe-se que o Gover
no Ottomano tem feito mui pouco para supprimir a insurreição. 

O furor dos Turcos se tem principalmente despregado contra 
os innocentes Christaõs em Constantinopla, calcula-se que 40.000 
destes infelizes tem sido passados á espada: e até os Embai
xadores e Cônsules estrangeiros naõ tem escapado aos insultos 
dos Janizaros. Em um ataque contra a casa do Embaixador In
glês, ficou a mulher deste ferida. O Cônsul de Inglaterra rece
beo similhante visita, e deveo a sua salvação a uma obstinada 
defensa, na qual porem perdeo um braço. 
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CONRESPONDENCIA, 

Ao Edictor do Correio Braziliense, sobre a forma das 

Cortes de Portugal. 

Unusquisque suo sensu abundat. 

Como nas instituiçoens humanas naõ seja fácil dar-se perfeir 
çaõ, e o aproximallas mesmo a esta, seja obra do estudo mais pro
fundo, ou de combinaçoens as mais delicadas e espinhosas era 
Politica e Economia, parece que, marchando-se sobre a expe
riência e exemplo das outras naçoens, mais facilmente se conse
guirá um bom resultado, e tanto mais longa, por tanto, tiver 
sido esta experiência, tanto mais segura será a verdade, que ella 
nos apresenta. 

Nenhuma epocha tem sido mais fecunda em novas instituiço
ens do que o fim do século passado e o actual, em que vivemos: 
a revolução Francezanos apresenta sobre este objecto um quadro 
bem digno de estar sempre presente aos olhos de todos os homens 
amantes de sua pátria e da humanidade; sua historia naõ tem 
uma só pagina, que naõ esteja manchada de sangue, e razo he 
o cidadão, de qualquer das naçoens da Europa, que naõ distin-
ga ainda ahi o de seu pay, filho, irmaõ ou outro parente. 

Os homens, que eram reputados na Europa os mais sábios, e 
cujos escriptos e fallas publicas tinham enchido de admiração, 
fizeram todas as tentativas, para fundarem instituiçoens, que 
appellidavam philantropicas, e guiados por principios nimia-
mente democráticos, tiveram de ver com seus pioprios olhos, 
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sem que ellas passassem á futura geração, que esse brilhantismo 
de principios, em demasia democráticos, éra apenas similhante 
ao relâmpago, que fascina cora a sua luz em um momento, e que 
reduz no próximo ás trevas, á confusão e destroço, despendindo 
o raio. 

Apenas uma constituição de novo se apresentava éra logo ap-
plaudida até as nuvens, como a mais perfeita, e como cortando 
pela raiz todos os abusos imagináveis; bem depressa porém seu 
resultado era commoçoens, sangue, mortes, nascendo de tantos 
males o despotismo militar, que acabou de encher de lucto e 
terror toda a Europa, até que, baqueando nos confins do occi
dente, teve de reagir para uma forma de governo mais análoga 
ás circumstancias da mesma, e por tanto mais estável. Parece, 
pois, que tam longa experiência, e exemplos tam recentes, devem 
esclarecer a marcha daquelles, que se propõem á reforma de 
quaesquer instituiçoens, para naõ attrahirem sobre sua pátria 
males da mesma ordem, pois que principios similhantes produ
zem sempre resultados similhantes. 

Uma representação nacional em Cortes, qual a que se procura, 
quanto mais se aproxima a nossos antigos usos e custumes, e á 
forma que as principaes naçoens da Europa, em que ha simi
lhante representação, tem adoptado, tanto mais adequada ás nos
sas circumstancias, e mais útil poderá por conseqüência dizer-
se. O que a Europa toda tem reconhecido como vantajoso, e 
próprio para uns Estados, naõ pôde em regra ser nocivo para 
outros, nem dar causa a perturbar-se a harmonia, que convém 
manter-se com as mais naçoens. 

Todos sabem que os principaes Estados da Europa, de que 
aqui se falia, saõ a Inglaterra e a França : todos os outros Esta
dos reconhecem, sem hesitar, sua forma de Governo e de repre
sentação nacional, distribuida em duas Câmaras, uma de Pares 
como a denominam em França; ou de I ords espirituaes e tera-
paraes como a appellidum em Inglaterra ; e outra de Deputados 
dos povos ou Communs, nas quaes se tractam todas as matérias 
concernentes ao bem publico, e uma assas longa experiência 
tem mostrado, especialmente nas ultimas convulçoens, da Europa 
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que toda a força do despotismo militar, o mais poderoso, e que 
tirava recursos da maior parte das outras naçoens, naõ pôde nem 
submergir, como abertamente proferia, nem ainda mesmo aba
lar a Constituição Britannica, a qual até veio a servir de apoio 
a essas mesmas naçoens, quando o grande cumulo de violências, 
que soffriam, as despertaram para sacudir o insupportavel jugo 
da tyrannia de um déspota militar. 

Em todo esse decurso de tempo, e mesmo em outras epochas, 
jamais se observou, que a Câmara dos Lords se oppuzessea me
dida alguma de publica utilidade, e que só pela differença de Je-
rarchia das pessoas se chocassem as opinioens, revertendo para 
o interesse particular dessa classe, mas antes pelo contrario, tudo 
parece marchar sempre ao mesmo fim de publica utilidade em 
ambas Câmaras, depois de discutido e ponderado. 

Entre os Portuguezes, desde o principio da Monarchia, tem 
havido assembléas similhantes, para representar a Naçaõ, reuni
dos porém em uma só Câmara. Se pois os homens saõ da mes
ma natureza em toda a parte, só com a differença de pequenos 
accidentes, porque razaõ o que entre aquellas naçoens he útil e 
vantajoso, ecomo tal reconhecido em toda a Europa, será em 
Portugal inútil e desavantajoso? 

Porque iazaõ a classe do Clero e Nobreza, da mesma forma 
que a dos Lords espirituaes e teroporaes erii Inglaterra, e que a 
dos Pares em França, naõ seraõ aptos para discutirem os negó
cios públicos, representando na sua classe uma parte da naçaõ ? 

Se o seu numero se reputa maior do que o dos antigos deputa
dos do povo, segundo as Câmaras, que tinham direito a enviar 
deputados ás Cortes; se junetos na mesma Câmara se receasse 
sua preponderância, nada mais fácil, sem nos desviarmos muito 
dos nossos antigos usos e custumes, do que, ou separar as Câ
maras, ao exemplo da Inglaterra e França; e seria o melhor, naõ 
operando entaõ para o veucimento o numero senaõ na própria 
Câmara, ou augmentar o numero dos antigos deputados do povo 
admittindo os das Câmaras, que antes os uaõ enviváam, ou se
gundo fosse mais adequado á população dos Conselhos até um 
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ponto certo, que se entendesse sufficiente para a representação, 
ou em fim reduzindo os representantes do Clero e Nobreza ate 
numero também certo, que entre si escolhessem os dessas classes. 
Assim, aproximando-nos a nossos antigos usos e custumes, que 
sempre saõ queridos aos povos, e tendo em vista uma reforma 
prudente e moderada, se caminharia a bons resultados. A na
çaõ compôem-se de três classes, Clero, Nobreza e Povo; para 
representar-se, pois, um todo, que se compõem de partes diffe
rentes, he preciso que ellas figurem. He verdade quea nature
za naõ conhece essas distincçoens, mas uma vez que ellas exis
tem, fundadas em razoens políticas e religiosas, e que convém 
guardar-se similhante ordem de cousas, parece conseqüente a 
necessidade de as naõ confundir, e annihilar directa ou indirec-
tamente, em qualquer representação nacional. 

Se a nobreza he o resultado do mérito pessoal, e dos serviços 
practicados por nós ou nossos maiores, a bem do Estado, se he 
um estimulo para outros practicarem iguaes ou maiores serviços, 
tomo até agora se tem entendido, naõ ha motivo para se coutar 
em nada essa classe, ou para refundir-se na do povo, de que ja 
saio por legitimos meios, ficando assim sem verdadeira repre
sentação esta parte da Naçaõ, e quasi privada absolutamente de 
emprego a bem publico seus serviços nas Cortes, desanimados 
por conseqüência de os practicar no campo, e destruído o gran
de estimulo, que podia incitar outros, que ainda naõ estivessem 
nessa ordem. 

Outro tanto cabe dizer a respeito do Clero, pelo exercício em 
que se emprega, e porque podem tractar-se nas Cortes muitas 
matérias, em que suas luzes sejam necessárias, para naõ se con
fundirem os limites do Império com os da Igreja. Porque razaõ 
naõ marcham na tropa os officiaes, confundidos com os soldados 
quando aliás saõ da mesma ordem, e quando o fim a que mar
cham he o mesmo ? Silvam todos ao bem publico, mas naõ he 
necessário para isso, que ai classes se confundam, tirando-as 
dos lugares differentes, que desde longo tempo lhes saõ assigna
dos. Qual o soldado sem sentimentos, que naõ aspire ser offi-
eial, « qual o que chegando a esse posto quer delle ser despojado? 
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Tanto deve o General lembrar-se de que foi Soldado, como este 
de que pode vir a ser General; naõ deve por tanto dar-se rivali
dade entre uns e outros; todos marcham na carreira da honra ao 
mesmo fim, á defeza da pátria; mas o bom regimen requer, 
que marchem em lugares differentes. O soldado, pois, naõ tem 
a invejar, mas soaemular o General. 

Da mesma sorte qualquer do povo naõ deve envejar o nobre, 
e querer despojallo do seu lugar, mas só emular a nobreza, a 
que um dia por seus seiviços pôde pertencer. Fallai na vossa 
Câmara a bem da causa publica, discuti ahi outra vez o que nós 
tivermos discutido na nossa, e depois de tudo bem ponderado 
seja o fim o beneficio do Estado, que o Soberano sem duvida 
naõ deixará de sanccionar, pois que he o seu próprio: eis a lin
guagem, do verdadeiro Portuguez. Limitem-se multo embora 
ou abulam-se absolutamente os privilégios, que forem graves 
ás outras classes, elles eram ja um simples nome, um fantasma 
e nada mais, como a experiência tem mostrado, pois quando 
podiam ser úteis, ou eram suspensos por ordens superiores, ou 
calcados aos pés, sejam todos iguaes á face da ley ; mas o titu
lo e lugar naõ saõ certamente gravosos aos mais, saõ antes es
tímulos para melhor servirem, saõ partes necessárias em um Es
tado Monarchico. Se forem dotados de ignorância ou ambição, 
o publico os apontará com o dedo, e suas vozes ficarão reduzi
das a meros sons : mas he preciso conceder, que grande parte 
desta classe naõ pôde ser notada de similhantes qualidades, e 
que se tem prestado sempre com seu sangue e fazenda, de bom 
grado, á salvação da Pátria. Accresce, que naõ vivemos, nem 
nos convém viver isolados no mundo ; temos relaçoens de com
mercio e amizade com outras naçoens; a Europa precisa em sua 
situação politica de um certo equilíbrio, para se conservara paz; 
e pôde mesmo esse equilíbrio pedir, que os outros Estados entre-
venham nos regulamentos dos outros paizes, que por nimiamente 
democráticos, e precussores de desordens affectem directa ou in-
directamente sua tranquillidade. 

He preciso também naõ esquecer, que a balança desse equi
líbrio naõ está nas nossas maõs, mas sim nas da França, da In-
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glaterra, da Áustria, da Prússia, e da Rússia; logo, reflectin-
do um pouco, e tendo em vista as regras de uma prudente e bem 
entendida politica, que podem muito bem combinar-se com 
ideas liberaes, o melhoramento de condicçaõ naõ deve procurar-
se no que, subtrahidas todas estas idéas nos vislumbres, tornando-
nos para assim dizer Quixotes ou Egoistas, mas só no que for 
practicavel, segundo nossa posição, nossas circumstancias, e 
ordem social da Europa, de que formamos uma parte. 

Portanto, se a differença somente de principios nimiamente 
democráticos, em nossas instituiçoens e representação nacional, 
desafiar ou inquietar por uma parte a outros Estados, que tem 
em sua mSo a balança da Europa, e com os quaes nos convém 
manter paz e amizade, e se por outra o exemplo das instituiço
ens da França e Inglaterra nos mostra a utilidade, que resulta 
da representação cm duas Câmaras, ou mesmo qualqnerrestric-
çaõ no numero dos representantes, de nobreza e clero, ou a am
pliação dos deputados do povo se accommoda e aproxima 
muito mais quando ja nas ultimas Cortes temos exemplo de se
pararem as classes, para discutirem melhor entre si os objectos 
que ahi se tractavam, parece bem patente a marcha que deve 
seguir-se, combinando-se a paz interna com a externa. 

Na convocação das Cortes parece deve ter-se em vista a com-
modidade dos povos, a liberdade e pureza dos votos, e a univer
salidade da naçaõ. Quando digo nniversalidade naõ procuro 
comprehender indistinctamente todos os Portuguezes ; porque a 
classe dos que servem os outros particulares, sendo indiffeiente 
a todas as instituiçoens, e quasi sempre propensa á desordem, 
na qual esperam melhorar de sorte, parece dever excluir-se. 

Tracta-se aqui dos deputados, que saõ aquelles em que se dá 
eleição ; porque as classes nobreza e clero ficam incluídas acima 
nas palavras ; e quanto mais se aproxima aos nossos antigos usos 
e custumes, e á forma que as principaes naçoens da Europa, em 
que ha similhante representação tem adoptado; como ahi se ex
plica. 

A commodidade dos povos quer dizer, que a eleição se faça, 
sem multiplicados actos, que sem duvida muito encommodam, 
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sendo melhor como adiante se dirá, que apenas se elejam eleito
res, e estes passem logo no mesmo acto a nomear os deputados, 
como succede na factura dos juizes ordinários, vereadores e 
procuradores dos concelhos: assim se consegue também melhor 
a pureza de votos ; porque os eleitores naõ tem tempo de serem 
subornados, ou influídos por partidos. 
A liberdade de votos deve consistir naõ só em votar cada um em 

quem lhe pareça, mas também em só votarem aquelles, que vo
luntariamente quizerem votar, sem que directa ou indirectamente 
se constranja pessoa alguma a votar : porque, sendo direito pes
soal, pôde cada um prescindir delle, e lá fica refundido nos mais 
que quizerem votar. 

A maneirada convocação poderá ser segundo a prescripta na 
Ordenação do Reyno L.° 1. tt. 67. para a factura das justiças dos 
conselhos, podendo-se ampliar os Deputados das antigas Cortes, 
segundo o augmento da população do districto das Câmaras, ou 
segundo o numero dos deputados, que se reputasse mais adequa
do, e necessário para as Cortes, concedida a liberdade de se 
escolherem entre pessoas de fora do districto, naõ os havendo ahi 
abeis. 

N. B. Continua a fallar-se dos deputados dos povos; porque 
as outras classes do Clero e Nobreza naõ precisam de eleição, 
estando bem designadas nas antigas Cortes, quaes saõ as pessoas 
destas classes, que devem convocar-se. 

Como poderia entender-se parcial a nomeação dos deputados, 
sendo simplesmente feita pelas câmaras, por isso se lembra a 
forma prescripta naquella Ordenação, como muito análoga á ma
téria, e tirada das nossas mesmas leys, e pelos alvarás e decretos, 
respectivos a dieta matéria, se acha tudo acautelado sobre subor
no e qualidade dos nomeados, ainda com maior escrúpulo e ex
actidaõ do que em nenhuma das outras naçoens. O serem os 
eleitores logo separados dous a dous, sem terem tempo de se 
communicarem com outras pessoas, dá um gráo de solemnidade 
e exactidaõ a este acto, mesmo superior a essas eleiçoens de es
cala, usadas na Hespanha, que ficam sugeitas a toda a influen
cia e intrigas, pois tanto mais saõ os actos de eleição repetidos 
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tantas mais portas se abrem para elles entrarem, de sorte que, 
se na primeira naõ tem accesso, lhe ficam ainda francas outras, 
soffrendo todas sempre pelo abuso das anteriores. 

Eis pois como pequenas alteraçoens, que naõ influíam na sub
stancia de nossos primeiros usos e custumes, tornariam nossa 
representação adequada ás circumstancias, e ás representaçoens 
adoptadas na França e Inglaterra, ja reconhecidas por toda a 
Europa, e mantida por conseqüência a harmonia com todas as 
naçoens, e sustentada a gloria da Pátria, e do Soberano : tudo 
marcharia aos melhores resultados, sem nos tornarmos a servir 
de outra qualquer naçaõ. 

Lisboa, 26 de Outubro de 1820. 
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